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Světlana Nálepková: Musím mít výhled…
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tereza Gregorová: Až do maturity jsem…

Podzim začíná docela drama-
ticky. Chlácholivé předpovědi 
se nevyplnily, koronavirus se 
nevzdává a  opatření proti 
pandemii přibývají. Přináší-
me trochu uklidňujícího čte-
ní. Rozhodně ale nechceme 
podpořit lhostejnost, neroz-
vážnost a hazard. COVID-19 
je nebezpečný virus a  měli 
bychom se snažit neohrožo-
vat ostatní. Média jsou plná 
diskuzí a hádek, proto jsme 
za vás vyzpovídali zajímavé 
lidi a vybrali jiná témata.

Herečka Světlana Nálepko-
vá má pestrý život, a o zdra-
ví, nebo nemocech, ví své. 
Přečtěte si, s čím se v životě 

potýkala a jak řeší zdravotní problémy. Spisovatelka Blanka 
Kovaříková vám nabídne  výběr z populárních knížek, jichž 
je autorkou. Dozvíte se mj., čeho se báli slavní herci, herečky 
či další umělci. Cesty po Číně i za tajemstvím asijských bylin, 
metod léčení a duchovní filozofie zavedly daleko Janu Ar-
cimovičovou – má mimořádné zážitky. MUDr. Petr Fiala je 
kapacitou v oblasti lékařské akupunktury, a to v evropském 
rozměru. Odborný pohled na lázeňství, a konec konců i na 
krizi tohoto oboru, přináší balneolog Ing. František Och. 

Nemocnice fungují – nestátní leckdy na vyšší úrovni. Jak je 
tomu v AKESO holdingu vám řekne MUDr. František Vlček. 
Nevyhýbáme se ani paliativní péči, o jejím aktuálním stavu 
hovoří PhDr. Martin Loučka. Velmi aktuální je problematika 
péče o seniory. Stát nebude financování zvládat a brzy by 
mělo být v nabídce pojištění. Pomůže?

Nechceme dávat otázky bez odpovědí. Odolávat nebezpe-
čím této doby můžete lépe v  kondici, psychické harmonii 
a s využitím prevence všech ověřených metod. Nevzdávejte 
se osvědčených návyků (číst HOSPITALin) a zvědavě hledej-
te nové zážitky (příští číslo!). Obsah našeho časopisu má za-
ručeně pozitivní účinek.

Tak hezké čtení, přátelé.
Jan Hovorka
šéfredaktor
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Pravidelně podporujete dětské a novorozenecké oddělení 
Nemocnice Prachatice, co vás vede k charitativní činnosti? 
Soucit, touha pomoci, aspoň trochu zpestřit dětem dobu 
v nemocnici?
Pokaždé, když se mě na tohle někdo zeptá, trochu s odpovědí 
váhám. Každý z nás, kdo podobné věci dělá, má jiné pohnutky. 
Já jsem si to ujasnila při pobytu v Himalájích, kde jsem nějaký 
čas prožila. A Dalajláma to říká velmi moudře: Děláme dobrodiní, 
pomáháme z vlastní potřeby, obohacujeme sami sebe. Ať to má 
jakoukoli podobu, potkáváte zajímavé lidi a vlastně si vytváříte 
„balíček“, který zahrnuje zážitky, setkání, myšlenky. Poznáváte tak 
sami sebe. Nemocnice Prachatice není jediný projekt, máme jich 
víc a myslím, že většina umělců má k takovým činnostem blízko.

Vy sama jste někdy v nemocnici trávila delší čas, máte nějaké 
zkušenosti?
Já jsem, a ráda to o sobě říkám, v podstatě zatím zdravý člověk. 
Jen jednou jsem jako dítě byla v nemocnici se zánětem dutin. 
Pamatuji si to asi proto, že se to tenkrát léčilo dost drastickým 
způsobem. Později až v dospělosti pak přišel úraz, kůň mi rozkopl 
nohu. Dali mě dohromady v nemocnici v Hořovicích, asi za týden, 
a pak jsem byla v rekonvalescenci dalšího půl roku. A jsem ráda, 
že se mi další zkušenosti tohoto typu vyhýbají.

Lékaři často bývají bráni jako příklad člověka kladného, 
v dramatických dílech jsou řekněme kladnými hrdiny. Vnímá-
te je taky tak?
Já měla asi docela štěstí na ty románové, těch jsem poznala určitě 
víc. Člověk jako já není úplně anonymní, tak bych řekla, že mám 
někdy něco jako protekci :). Jednají se mnou opravdu zdvořile, jdu 
dřív na řadu a usmívají se na mě. Nemůžu si fakt stěžovat, s dokto-
ry i sestrami já mám jen dobré zkušenosti.

Žijete střídavě v Praze a na venkově, našla jste zdravé pro-
středí pro sebe a své blízké? Jste šťastnější než ve městě?
No, to není už tak docela pravda. Mimo Prahu jsem trvale, jezdím 
tam jen pracovně. A proč jsem si vybrala venkov… ono mi to 
vlastně došlo všechno až když se tak stalo. A je to víc střípků 
mého příběhu. Kdysi jsme s manželem našli dům a místo, které 
jsem si zamilovala. Rozhodla jsem se zkusit tady rok života - a pak 
se to nějak zvrtlo. Postupně přišla různá nedorozumění, rozvod 
a já to krásné místo opustila. jenže jsem nepočítala s tak silným 
záchvatem ztráty! Tak strašně se mi život tam líbil. A navíc jsem si 
potvrdila, že odchod z Prahy byl prostě dobrý krok.
Začala jsem až překotně hledat něco podobného. Byla jsem 
úporná a nakonec jsem měla obrovskou kliku. Našla jsem něco, 
nad čím jsem prostě zkoprněla. Doslova. Jen patnáct kilometrů 
od Prahy dům s fascinujícím výhledem na krajinu. Já musím mít 
výhled, být vysoko a tohle bylo opravdu úžasné, pode mnou celý 
kraj a rozhled od obzoru k obzoru. Okamžitě jsem věděla, že jestli 
někde, tak tady. Bylo to nesmírně komplikované, ale nakonec 
jsem ten dům získala. A tady jsem si uvědomila, proč jsem šťastná 
a proč to hledám. Mám tady ke všemu blíž, ráno dýchám krásný 
svěží vzduch, můžu kdykoli na zahradu, cvičit venku, meditovat… 
ani jsem netušila, kolik benefitů mi tohle rozhodnutí přinese. 
Pro mě se Praha změnila. Bydlela jsem na Starém Městě, samozřej-
mě že to byla krásná část života, ale dnes? Kamarádi pryč, prázdné 
byty, turisti, hluk, lidi v barech a večírky už mě taky nebaví. Člověk 
prostě začne inklinovat k něčemu jinému, myslím, že je to přiroze-
ný vývoj. Já jsem tady na Berounsku v Českém krasu šťastná.

Světlana 
Nálepková: 
Musím mít výhled 
do krajiny

Herečka, muzikálová zpěvačka, šansoniérka, 
donedávna třeba chovatelka koní, dnes tera-
peutka a občas cestovatelka – u Světlany Nálep-
kové by byl výčet činností, kterými se zabývá, 
docela dlouhý. Nejde u ní o hledání, ale obje-
vování. Život jí přivedl do cesty hodně zajímavé 
lidi, osudy, situace, krajiny a domy. Ne vždy to 
byla výhra napoprvé, a často se potýkala s ná-
sledky rozhodnutí nebo vývoje, které nebyly ani 
příjemné, ani zasloužené. Životní jubileum nutí 
k bilancování, tak jsme se Světlany ptali:
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Máte už vnoučata, myslíte, že zdraví nejmladší generace je 
křehčí, nebo pevnější? Naše mládí bylo přece jen méně boha-
té na doplňky a podpůrné prostředky, od narození, a napří-
klad vy vypadáte skvěle…
No, myslím, že i když jsme nebyli tak informováni o vitamínech, 
potravinových doplňcích a podobně, nijak jsme neutrpěli. 
Narodila jsem se a bydlela na Praze 6, a to byl pro děti prakticky 
vesnický život. Po škole samá dobrodružství, byli jsme přirozeně 
otužilí lítáním venku, sportovali a zažívali přirozeně dětské věci. 
Samozřejmě počítače a mobily nebyly, a já se bojím, že dnešní 
nejmladší generace bude k těmto přístrojům připoutána. Povede 
to k určité závislosti, psychickým i fyzickým problémům. 
Mám o dnešní děti trochu strach a vidím jejich budoucnost skep-
ticky v souvislosti s těmito technologiemi a úpadkem komunikace 
mezi lidmi. Z toho, co se dnes děje v hlavách, mám někdy depresi.
My jsme samozřejmě neměli takovou péči, komfort a nadstan-
dard, ale byli jsme přirozeně otužili a imunní. Dneska je všechno 
nějak horší, nekvalitní - voda, vzduch, nebo třeba maso. Většina 
potravin je nekvalitních a umělá podpora to nevytrhne. 

V karanténě dost trpěli herci, kteří přišli o přímý kontakt 
s diváky. Jak jste nečekaně prázdný čas trávila vy?
Já jsem karanténu prožívala jako velmi šťastné období. Až neuvě-
řitelně. Prostě jsem se najednou zastavila a uvědomila si, že pro 
mě byla většina i krásných věcí rutinou, bylo méně radosti, dělala 
jsem je ze zvyku a bez prožívání. 
Najednou jsem zjistila, že šíleně ráda jsem doma! Nahrnula se na 
nás spousta práce v domě i na zahradě. Uklízení, třídění šuplat, 
všechno, na co nebyl čas na zahradě, prostě pořádek úplně ve 
všem. Moje věci, které jsem odkládala, najednou přišly na řadu. 
Připadala jsem si jako v ráji!
Ale ač nejsem workholik, nešílím z nedostatku nebo omezení 
práce, cítila jsem, že to může být nebezpečné. 

Kdyby to tak mělo zůstat, mnoho umělců byse dostalo do 
finanční krize.
Od března žádná divadla samozřejmě nefungovala. O prázdni-
nách už jsem pár svých představení odehrála, ale i tak cítím, že už 
je to dlouhé a měl by se nastartovat normální život a fungování. 
Nejen my herci jsme ohrožení a stejně jako fůra jiných lidí musíme 
přemýšlet, z čeho budeme fungovat.

Máte, nebo plánujete, také nějaké online projekty, činnost 
jako třeba psaní knížky, textů, pořádání archívů, jako to řada 
herců v minulých měsících dělala?
Já se přiznám, že k nejmodernější technice v komunikaci jsme 
si nenašla vztah. Moje duše to nesnáší. Mně zpívat online a hrát 
v přenosu přes PC a internet prostě přijde nějak úchylné. Nebaví 
mě to. Dál dělám svoje projekty, Edit Piaf o legendě francouz-
ského šansonu, Fridu (Frida Kahlo - Kabaret života, inspirováno 
životem slavné mexické malířky), šansonový recitál Dobrý ročník 
a několik činoherních představení. Mám kolem sebe fajn lidi, 
kolegy, kteří dokážou tyhle nápady přivést k životu. Teď mám čas 
dodělat věci z dřívějška, našla jsem si třeba víc francouzských věcí, 
které se potřebuji naučit a chystám se dodělat recitál s texty Pavla 
Kopty, které zpívala Hana Hegerová. Momentálně připravuji svou 
benefici, oslavu šedesátin, kde jsem ráda některé nové věci zazpí-
vala. Každopádně lidem nabídnu ochutnávku toho, čím se budu 
dál zabývat. Společně s  mým režisérem a podle titulu jedné knihy 
připravujeme „one man show“. Chci si tenhle sen splnit. I proto, 
že pořád dělám hry, kde převažují ženy s tragickým osudem. 
Chci udělat taky konečně nějakou srandu! Nic jiného než hrát já 
neumím, srdcem největším patřím divadlu. 
Nicméně v roce 2012 jsem se vydala i trochu jinam. Měla jsem 
dost špatné období a setkala se s terapeutkou regresní psycho-
terapie, jako klient. Změnilo mi to celý život. Vydala jsem se do 
Himalájí, studovala tři stupně regresní psychoterapie, poznala 
meditace, budhismus a vystudovala Akademii tibetských nauk, 
vedenou lámou původem ze Slovenska. A dál se tím aktivně zabý-
vám, jako občasná cvičitelka jógy vedu spolu s dcerou Josefínou 
semináře hlavně pro ženy. I doma máme centrum jógy s možností 

bydlení v přírodě, vedeme tu víkendové semináře, jejichž náplní 
je kromě jógy výuka základů budhismu, meditace, autoregresní 
trénink a koněm vedená terapie. 
Při několika poměrně závažných onemocněních mi pomohli 
doktoři v Himalájích a Nepálu, navštívila jsem kliniky v Dharmasa-
le a Ladaku, poznala tam metody fyzioterapie i léčby bylinkami. 
Mám s tím dost zkušeností a vím, že to funguje.

Hrajete v muzikálu Rebelové, příběhu z šedesátých let, kdy se 
mladí lidé ocitli mezi mlýnskými kameny velkých dějin. Kdo je 
podle vás rebelem dnes? 
Tenkrát jsme se cítili svobodní všichni, kdo se stavěli nějak proti 
režimu, chodili na výslechy do Bartolomějské a zažívali další dra-
matické situace. Já se cítím jako rebel pořád. Motivuje mě k tomu 
politika a politici, roušky, covid hysterie. Nejdu s tím strachem, 
odmítám taková nebezpečí, prostě to není. Rebelové jsou dneska 
zase hlavně umělci a intelektuálové, levicoví nebo pravicoví. Je to 
pořád tak. A kdo je rebel, aspoň chodí na Letnou!

Karlínské divadlo je legendární. Působí na vás něco jako vě-
domí, že v tom prostoru pracovali vaši kolegové, nejslavnější 
herecké hvězdy?
Já myslím, že divadlo jako Karlín musí člověk buď zbožňovat, 
nebo nenávidět, podle toho, jaký žánr se mu líbí. Já v Hudebním 
divadle Karlín udělala jedno z nejslavnějších představení posled-
ních třiceti let, Vančurovu Josefínu. Na tvorbě tohoto kultovního 

muzikálu se sešli skvělí lidé, mj. i můj tehdejší manžel Martin Vač-
kář, Ondřej Havelka a další. Úspěch se ale u nás neodpouští, a tak 
jsem záhy musela odejít. Vrátila jsem se až po letech do předsta-
vení Sestra v akci, kam mě pozvali a mě to potěšilo.
Strašně dobře se mi tu hraje. Miluju totiž velká divadla, jsem 
v nich jako ryba ve vodě, vyjdu na jeviště, nadechnu se, prostor… 
hrozně ráda tam hraju.
HDK je kus i mého života, ano, je tam kontinuita.

Jste herečka, zpěvačka, podporujete nemocnici i další projek-
ty, myslíte, že na úsloví „Hudba léčí“ je něco reálného? Může 
hudba ovlivnit pozitivně a zásadně zdravotní stav? 
Rozhodně ano. Hudba je nejmocnější, a na všechno. Osloví nejvíc 
lidí, zvuky, vibrace, pocity. Při muzice můžu prožívat nostalgii, 
dokážu plakat, euforicky se radovat. Může být i spouštěčem 
problémů a traumat, ale hudba i zpěv dokážou léčit. Poznala jsem 
to u manter, jak dokážou léčivě působit. Moje poslední CD můžou 
lidé vyzkoušet, mantry jsem nazpívala v sanskrtu a myslím, že to 
funguje.

Ocitla jste se někdy ve stavu, že jste si uvědomila možnost 
blízkého konce?
Než jsem na sobě začala vědomě pracovat, jednou jsem se v tako-
vém stavu ocitla. Měla jsem prostě nemocné myšlení, uvažovala 
i tom, že si sáhnu na život… Postihl mě takový kolotoč blbých situací 
a vztahů, ze kterého jsem neuměla vystoupit. A k něčemu opravdu 

blbému jsem našlápnuto měla. Dostala jsem se z toho. Jednou jsem 
ale letěla na Velikonoční ostrovy, luxusním obrovským boeingem, 
a po čtyřhodinovém letu a hodinu od letiště nám řekli, že letadlo má 
poruchu a musíme se vrátit. Nic víc – letušky zmizely a piloti mlčeli. 
Obrovský Moby Dick se začal otáčet nad nekonečným oceánem, nic 
jsme nevěděli, jen to, že asi můžeme spadnout. Cítila jsem v puse 
aceton a loučila se s vnoučaty a připravovala se na smrt. A když cítíte, 
že je možný konec blízko, zjistíte, že nejste připraveni. Pak jsem si 
naštěstí vzpomněla, že mi moje manažerka dala Melatonin, prášek na 
uklidnění. Stihla jsem ho spolknout a bylo mi to rázem jedno. Ale tu 
blízkost, tu jsem cítila.

Dnes máme dostupnou špičkovou medicínu, technologie, 
léčiva. Máte ale zkušenosti s některými metodami přírodní 
léčby, alternativami? 
Už jsme se o tom bavili. Ano, určitě mám zkušenosti, a většinou se 
je snažím řešit alternativně, pokud to dokážu. Zajímám se o hod-
ně metod, nejen o ajúrvédu a ty jmenované, kvůli sobě, ale že i při 
terapiích můžu klientům dát víc. 
Díky doktoru Frejovi jsem poznala ajúrvédu, pak jsem se soustře-
dila na meditaci, budhidhismus a jógu. Jsou opravdu náročné 
obory. Nechtěla jsem se stát doktorem, ale chtěla získat základní 
znalosti o tom, jak používat metody, postupy, byliny. Tibetské, 
čínské, indické užívám denně. 
 Text: Jan Hovorka

Světlana Nálepková 
Narodila se 2. července 1960 v  Praze a  zde také vystudovala 
hudebně dramatickou konzervatoř. V letech 1980-89 hostovala 
v divadle Ypsilon, dále roku 1993 pak po čtyři sezony v hudeb-
ním divadlo v Karlíně. Mimo jiné také v letech 1979 - 1989 v pan-
tomimické skupině M. Nesvadby MIMTRIO.

Mezi řadu jejích nejúspěšnějších samostatných projektů 
patří „Sněhurka na trampolíně (1986)“, „Tenhleten Manhattan 
a  jiné vedlejší příznaky (1990)“, „Marlene - písně Marlene Die-
trichové zpívá S. Nálepková (1995)“, „Láska je fata morgána 
(1997)“.

Mezi nejvýznamnější divadelní role Světlany Nálepkové pa-
tří Josefina z muzikálu „Má férová Josefina“ a Vivian z hudební 
revue „Zasněžená romance“. Mohli jsme ji spatřit v televizních 
inscenacích „Nebožtík si nepřál květy“, „Skláři“ či v pohádkách 
Princezna na klíček nebo „Pindruše“.

Mezi zábavné pořady, v nichž účinkovala, patří „Možná přijde 
i kouzelník“, „Sněhurka, aneb Buzarem do problému“ a „Marle-
ne“. Pro děti připravila představení „Šmidli pidli aneb jak se hraje 
na divadlo“. Jako zpěvačka se zamiloval do písniček 20. - 40. let.

Na CD vydala tituly „Marlene“, „Láska je fata morgána“, „Jsem 
dívka v rytmu zrozená“, „Nelituj - Světlana Nálepková zpívá nej-
krásnější písně Edith Piaf“ a „Láska se vrací“.
Ve filmu vytvořila Světlana Nálepková role v „Lásce z pasáže“, 
„Posledním mejdanu“ a „Havárii“. Její poslední filmovou rolí je 
sekretářka Mirka ve filmu „Pánská jízda“.  Světlana také účinko-
vala v úspěšném seriálu „První krok“.

V současné době ji můžeme vidět v muzikálech Milovat k smr-
ti – komorní muzikál o legendě francouzského šansonu E. Piaf, 
a  Frida Kahló – kabaret života o  slavné mexické malířce a  ak-
tivistce Fridě Kahló, nebo v  komorním recitálu Dobrý ročník. 
Nedávno se také Světlana vrátila na prkna Karlínského divadla 
v roli matky představené v muzikálu Sestra v akci. Účinkuje ne-
jen v pražských divadlech, ale hraje svá představení
po celé České Republice.

www.svetlananalepkova.cz
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Pandemie přinesla mimoděk mnoho témat, nečekaně aktu-
álních. Jak bylo vaše zařízení připraveno na covid-19? A je 
připraveno do budoucna?
Vzhledem k tomu, že systematicky řídíme rizika, a to i z pohledu vněj-
ších a vnitřních katastrof, byli jsme procesně dobře připraveni, proto-

MUDr. František 
Vlček, AKESO 
Holding, a.s.: 
Cíl? Nabízet odborně 
kvalitní, a přitom 
laskavou službu. 
Všem.

Struktura nemocniční péče v ČR nabízí rozdílné 
modely. Fakultní, respektive přímo řízené ne-
mocnice jsou víceméně autonomními centry, 
krajské nemocnice pokrývají spádově největší 
část a služby nabízejí nemocnice nestátní, tedy 
soukromá zařízení. K těm nejzajímavějším pat-
ří AKESO Holding, a.s. Pro klienty je k dispozici 
škála služeb, pokrývající velkou část diagnóz, 
včetně méně běžných. Rehabilitační nemocni-
ce Beroun, Nemocnice Hořovice a onkologické 
centrum Multiscan Pardubice jsou nejznáměj-
ší, postupně a v  plánech majitel, Ing. Sotirios 
zavalianis, připravuje další. Rozhovor nám po-
skytl ředitel pro procesy, kvalitu a efektivitu, 
MUDr. František Vlček, PhD, MHA.

že, shodou okolností, epidemii či příjem vysoce infekčního pacienta 
máme v žebříčku prioritizace rizik dlouhodobě vysoko. Také jsme se 
začali teoreticky připravovat poměrně brzy poté, co se objevily první 
zprávy o nové nákaze v Číně. Všechny signály totiž ukazovaly na to, 
že tentokrát, na rozdíl třeba od SARS či MERS, se nákazu nepodaří 
lokálně zvládnout. Hlavním varovným signálem byla schopnost viru 
šířit se již před výskytem klinických příznaků. Zatímco např. u chřip-
ky či SARS stačilo identifikovat jedince s příznaky, u covid-19 jsme 
předpokládali, že už v době prvních zpráv může být rozšířen takřka 
do celého světa. Tato úvaha se ukázala jako správná
Na některé situace jsme se samozřejmě připravit nemohli, a to 
zejména na krizová opatření a povinnosti, které na nás uvalil 
stát a kraj v souvislosti s nouzovým stavem. Obecně ale můžeme 
konstatovat, že všechny kroky, které stát činil, my jsme implemen-
tovali týden či dva před jejich plošným zavedením.

Většina krajských a přímo řízených nemocnic improvizovala, 
ukázalo se, že v záloze nemají ochranné prostředky ani státní 
rezervy. Co byste doporučil pro to, aby se podobná situace 
neopakovala?
Nedostatek ochranných pomůcek se nás také významně dotknul. 
Měli jsme již v rámci krizové připravenosti dohody s mnoha do-
davateli. To se však změnilo s omezením a centralizací obchodo-
vání. Najednou jsme byli odkázáni na dodávky státem a krajem, 
a to bylo velmi nekomfortní. Netroufám si radit, co by měl do 
budoucna stát udělat jinak, lépe. Pokud ale budu hovořit z našeho 
pohledu, před Covid-19 tady fungovala bohatá síť prodejců 
a logistických firem, které byli jedním mimořádným opatřením 

de facto vyřazeny z akce. Místo aby jich stát v nouzovém režimu 
maximálně využil, začaly se nákupy a dodávky řešit centrálně. 
Myslím si, že je nedůstojné, aby v roce 2020 museli poskytovatelé 
jezdit na jedno místo v kraji a čekat ve frontě na to, co dostanou. 
Všechno ale bylo nové a já věřím, že právě to se v budoucnu 
nebude opakovat. 

Zkusil byste pojmenovat hlavní rozdíly mezi státními a ne-
státními zařízeními?
Vzhledem k tomu, že jsme součástí systému veřejného zdravotní-
ho pojištění, tak rozdíly jsou minimální. Naše příjmy jsou v na-
prosté většině z veřejných peněz, tedy od zdravotních pojišťoven. 
Zatímco v některých zahraničních zemích, a v případě některých 
poskytovatelů i v ČR, je vše soukromé – vlastník, pacient, platba – 
tak v našem případě je jediným rozdílem onen vlastník.
Zůstávají tedy pouze dva velké rozdíly: 1. nejsme vázáni zákonem 
o veřejných zakázkách, takže jsme v nákupech rychlejší, flexibil-
nější a nemusíme dělat kompromisy mezi cenou a kvalitou; 2. 
Máme zamezen přístup k naprosté většině veřejných peněz, ať už 
jde o dotace či strukturální fondy. Na svůj rozvoj si tedy musíme 
umět sami vydělat.

Kvalita vybavení se může lišit podle odbornosti lékařů a za-
měření nemocnice. Jak je to ale s kvalitou péče o pacienta? 
Jaké jsou vaše zásady?
Naše motto je zdraví člověka, lidskost, vstřícnost. Není to klišé, 
bereme ho velmi vážně, je v něm obsažena téměř celá naše 
filozofie. Chceme poskytovat odborně kvalitní, a přitom laskavou 
službu, to vše v kvalitním a důstojném prostředí. Dodám ještě, že 
pro všechny, tedy nejen pro ty, kteří si mohou dovolit připlatit, ale 
všem, kdo péči potřebují. 
Nebudu Vás nudit jednotlivými procesy a agendami, kterými toho 
dosahujeme, je jich mnoho. Věci jako jsou externí certifikáty kva-
lity, systematické měření a vyhodnocování, řízení rizik apod. jsou 
pouze špičkou ledovce. Snažíme se jít mnohem dále. 

Dost často se v některých i věhlasných státních nemocnicích 
setkají pacienti s nevlídným chováním, dokonce urážkami 
a arogancí personálu, zejména senioři v LDN. Máte vy kodex 
nebo zásady, jak jednat s pacienty?
Samozřejmě. Chování k pacientům je naše hlavní hodnota, viz 
naše motto. A to nejen na úrovni jednotlivých lékařů či sester, ale 
i z pohledu organizace jako celku. Například to, jak se u nás lze 
objednat, jaké informace pacient dostane ještě před vstupem do 
nemocnice, jak se pacienti a návštěvy zorientují v našich budo-
vách a podobně, tedy jak vstřícná a přátelská je pro pacienta celá 
organizace. Jak důležité to je, mohu ilustrovat na příkladu. Sám 
majitel často osobně řeší excesy, kdy se někdo někam nedovolá 
nebo se setká s nevlídným jednáním. Byť to může působit jako 
mikromanagement, ilustruje to důležitost a pozornost, které se 
tato dimenze kvality u nás těší.

Stalo se vám někdy, že váš lékař špatně stanovil diagnózu, 
nebo došlo k jinému nedopatření, a pacient si stěžoval?
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ten, kdo tvrdí, že se u nich tyto věci 
nedějí, není dobře informován, nebo prostě lže. Nežádoucí události 
se dějí, občas se také nepodaří mezilidský kontakt, což vede k fru-
straci obou stran. Zdravotní péče je logicky spojena s komplikacemi 
či nežádoucími událostmi. My máme zavedené všechny procesy 
a opatření, které vedou k jejich minimalizaci. Navíc systematicky 
analyzujeme všechny nežádoucí události a přijímáme náprav-
ná opatření k tomu, aby se do budoucna neopakovaly. Zvláště 
u nežádoucích událostí není z pohledu řízení rizik tak důležitý jejich 
samotný výskyt či frekvence, podstatné je se o nich dovědět, pocti-
vě je analyzovat a výstupy využít k nápravě do budoucna. Na nulu 
se nedostal ještě nikdo na světě, ale důležitá je ona cesta. K tomu 
můžu odpovědně říct, že jdeme správným směrem. 

Existuje u vás institut ombudsmana, nebo jaký je proces, 
když klient chce třeba vysvětlení?
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Přímo funkci ombudsmana nemáme, ale tuto agendu u nás mají 
na starosti lokální oddělení kvality. Problematiku ochranu osob-
ních údajů zase naše pověřenkyně. Proces je jednoduchý. Dotaz, 
stížnost či pochvalu u nás lze podat písemně i ústně, a to kdykoliv 
i mimo pracovní dobu. Každý podnět se následně zpracuje stan-
dardním způsobem. Malinko jiní jsme možná v tom, že pokud se na 
nás někdo obrátí osobně, snažíme se problém pokud možno řešit 
okamžitě, na místě. Ukazuje se, že rychlé a vstřícné jednání naši pa-
cienti oceňují více než nějaké dopisování si s ředitelem nemocnice. 

Nejen následkem karantény se u nás projevuje nárůst počtu 
pacientů s psychickými problémy. Mohou najít pomoc i u vás?
V našich nemocnicích pracují psychologové a v Hořovicích máme 
k navíc dispozici kaplana. Všichni hlásí zvýšenou „poptávku“ po 
psychologické podpoře, a to jak ze strany pacientů, tak personálu. 
Je to logické, zvýšená psychologická zátěž je významným prů-
vodním jevem podobných krizových situací. Pokud jde o psychi-
atrickou odbornost, momentálně ji sami neprovozujeme, pouze 
v Hořovicích působí externí ambulantní specialista. Chceme to 
však změnit. Jak jistě víte, v areálu berounské nemocnice buduje-
me velké, moderní psychiatrické centrum.

Stát investuje poměrně velké prostředky do center psychiat-
rické péče. Znamená to, že klasické velkokapacitní léčebny 
s celoživotně internovanými pacienty budou zanikat a pozor-
nost se přesune k osobnějšímu kontaktu. Máte vy představu 
o ideální modelu této péče?
Osobně jsem dalek toho, mluvit do koncepce psychiatrické péče na 
národní úrovni. Myslím, že koncepce je v dobrých rukou předních 
odborníků na tuto problematiku. Jako poskytovatelé jsme dobře 
informovaní o principech a průběhu reformy psychiatrické péče 
v ČR a zařízení vznikající momentálně v Berouně je samozřejmě 
koncipováno tak, aby této vizi odpovídalo, nebo ji spíše ještě pře-
vyšovalo například v kvalitě prostředí a spektru dostupných služeb. 
Podle mě je lichá představa, že zcela zmizí psychiatrická lůžka. Ta 
budou např. v akutní psychiatrii potřeba nadále a ani ta následná, 
dlouhodobá není úplně reálné zcela zrušit. Problém, který současná 
reforma řeší, je spíše v tom, že chybí etablovaný mechanismus ná-
vratu lidí s psychiatrickou diagnózou zpět do komunity, a to zejmé-
na ona často diskutovaná sociální podpora, dlouhodobé sledování 
v ambulantním režimu a podobně. Jakmile pro toto vznikne struk-
tura a příslušné mechanizmy, samozřejmě motivované úhradovým 
mechanismem, jistě dojde také k redukci potřeby psychiatrických 
lůžek. Zařízení, které budujeme v Berouně počítá s tím, že v daném 
regionu západní části středních Čech je nedostatek i lůžkové péče 
a naší ambicí je poskytovat tuto službu v plném spektru. 

Spektrum, ve kterém působí vaše zařízení, je pestré a na-
bízíte pomoc napříč diagnózami. Co považujete za obor 
budoucnosti?
Podle mě takto otázka nestojí. Jednou z našich zásad je poskytovat 
péči v co nejširším rozsahu, umět odbavit pacienta komplexně 
včetně např. navazující péče. Jako příklad uvedu ortopedickou 
endoprotetiku. Pacient k nám přichází s bolestí v kyčli a my se 
postaráme o operaci, akutní i následnou rehabilitaci a dlouhodobé 
ambulantní sledování. Takže si nemusí složitě domlouvat například 
následnou péči u někoho jiného. To je náš cíl ve všem, co děláme. 
Umět se kompletně postarat o určitý typ onemocnění. A naopak tam, 
kde toto neumíme či k tomu nemáme zázemí, přenechat péči jiným. 
Pokud mám tedy odpovědět na dotaz, budoucnost není v jednom 
oboru. Budoucnost je v organizaci a koordinaci péče o člověka a jeho 
zdravotní potřeby. Medicína se stále více atomizuje a právě pro-
blematika organizace, koordinace, stanovení odpovědnosti za celý 
proces, nikoli jeho jednotlivé kroky, a na to navazující systém úhrad, 
je výzva budoucnosti. Chronická onemocnění dnes indukují 70 – 80 
% přímých i nepřímých nákladů spojených s nemocností. Většina 
z nich dnes představuje multioborový problém. Právě dobře řešená 
organizace (a úhrada) péče o ně může zásadně ovlivnit nemocnost, 
kvalitu života a náklady s nimi spojené. 

Vnímáte rostoucí zájem o telemedicínu, různé komunikační 
nástroje a aplikace mezi pacientem a lékařem?
Rostoucí zájem vnímáme. I my jsme byli v době nouzového stavu 
nuceni část péče přesunout do „telerežimu“, byť většinou tou nejdo-
stupnější formou, tedy skrze telefonické konzultace, online poradny 
a podobně. Vnímáme ale také velké forenzní, metodické a úhradové 
vakuum, které v této oblasti panuje. Podnikáme v tomto směru 
nějaké úvodní kroky, abychom byli připraveni, ale upřímně řečeno, 
děláme to s vědomím mnoha neznámých v regulatorní oblasti. Já 
osobně očekávám, že rostoucí poptávka vygeneruje obrovský tlak 
na naše legislativce, na zdravotní pojišťovny a zejména na odborné 
společnosti, na které padne úkol definovat péči, kterou lze poskyto-
vat touto formou bez negativního dopadu na efekt a bezpečí. 

Využíváte nebo máte zájem využít některé metody sdílené či 
celosvatově aplikované péče integrativní, jako například aku-
punkturu, komplexně tradiční čínskou medicínu, tibetskou 
či japonskou medicínu, jógu, třeba pro rehabilitační nebo 
neurologická pracoviště?
Nikoliv. V tomto ohledu jsme konzervativním, konvenčním posky-
tovatelem. Věnujeme se medicíně, která je založená na vědeckých 
důkazech a má oporu v regulatorních a úhradových mechaniz-
mech České republiky.  -red-

MUDr. Ing. Petr 
Fiala: 
Nedostává se nám 
pokory před tím, 
co dosud neznáme 
do detailů

Akupunktura je léčebná metoda, kterou lékař 
může využít pro léčbu pacienta. Přes časté 
odsudky politiků-lékařů, kteří zpochybňování 
používají jako politický program, má u nás už 
několik desítek let stabilní, a stále sílící pozici.
Vzdělání pro absolventy lékařských fakult, 
navazující specializované kurzy, další studi-
um v  rámci celoživotního vzdělávání, to vše 
posiluje kompetence lékařů, využít akupunk-
turu pro vlastní specializaci a odbornost. Jak 
je na  tom akupunktura v  Čechách aktuálně, 
na to nám odpovídal patrně expert nejpovo-
lanější – MUDr. Ing. Petr Fiala, PhD:

Jaké je postavení a využití akupunktury u nás v oblasti 
medicíny - nezasloužené, odpovídající, mizivé, nadějné, 
perspektivní…?
Asi bych to formuloval tak, že akupunktura je u nás na počátku 
21. století perspektivním oborem, ale toho času je její postavení 
díky řadě faktorů nezasloužené. Víceméně je tu trpěna, místo 
aby byla daleko více rozvíjena a podporována jako v jiných 
západních zemích.
Trochu mi to připomíná dobu zhruba před sto lety, když znovu 
přišla přes Francii do Evropy a hledala tu své místo. Tehdy totiž 
zastihla západní svět na ohromném vzestupu: nové objevy 
v přírodních vědách, v medicíně a s nimi i nové technologie. 
Přinesly je takové osobnosti jako Pasteur, Röntgen, Virchow, 
Sherrington, Fleming a jiní. Zdálo se, že o nemocích a jejich 
léčení víme už skoro všechno a budeme schopni si s nimi 
poradit za pomoci moderní vědy. Jak jsme se mýlili…! 
Pevné místo v západním světě tedy našla akupunktura až 
později, ve druhé polovině 20. století. Ale ouha! Opět přišla 
moderní medicína s převratnými objevy, které náš staronový 
obor zase upozadily: proč se spoléhat na „primitivní jehličky“ 
v éře computerové tomografie, pozitronové emise, mocných 
antibiotik a dalších léků na všechny naše neduhy!
Skoro jsem rád za současnou koronavirovou krizi – ukazuje nám 
totiž, že zdaleka nejsme pány všehomíra: vrací nás po právu 
oběma nohama na zem, kam při vší úctě patříme. Z našeho 
bohorovného klidu konzumního světa nás dokáže vykolejit jeden 
obyčejný malý, nepatrný mikroorganismus, před nímž se musí 
sklonit nejen naše medicína, ale i celý globální svět se svým lehce 
zranitelným pokrokem, ekonomikou a dalšími vymoženostmi. 
A pak tu vidím ještě jeden rys, společný a specifický pro 
postkomunistické země: několik generací si už tolik zvyklo 
na „vědecký materialismus“, že to, co nejde vypitvat, vyřezat 
nebo vidět pod mikroskopem, jako by neexistovalo. Nehmotné 
a nepoznatelné nám uniká. Nedostává se nám pokory před tím, 
co dosud neznáme do všech detailů. Takže na rozdíl od mnoha 
západních zemí, kde je dnes lékařská akupunktura považována 
za součást medicíny, neboť jsou už dobře popsané její základní 
mechanismy, se na ni v našich zemích mnozí stále dívají přezíravě 
a spatra jako na podezřelou „buržoazní pavědu“.
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Říkáte „znovu přišla přes Francii do Evropy“ – jak tomu 
rozumět?
Ano, to je další, dosud překvapivě málo známý fakt. Podle 
nejnovějších výzkumů totiž znali akupunkturu v Evropě už 
před zhruba 5 500 lety, tedy ještě dřív než ve staré Číně. Na mumii 
dobře známého tyrolského „muže z ledu“ Ötziho se našlo 61 
tetování provedených zářezy do kůže s vetřeným popelem 
z ohniště. Jako z udělání se shodují s místy dnes užívaných 
„čínských“ akupunkturních bodů. A navíc bychom dnes nejspíš 
použili ty samé body na jeho prokazatelné neduhy a bolesti 
– zažívací obtíže, bolesti zad, kloubů atd. Vědci z Harvardu 
se domnívají, že se akupunktura nedochovala v Evropě nejspíš 
proto, že neolitické kmeny, které ji používaly, podlehly genocidě. 
Jak šel čas, podařil se logicky stejný objev i těm, kdo začali 
postupně osídlovat východní Asii. Ti ovšem měli štěstí a přežili. Tak 
se stalo, že v Číně se akupunktura dochovala a na přelomu 19. a 20. 
století se díky francouzskému šlechtici Soulié de Morantovi a lékaři 
Rogerovi de la Fuye znovu ocitla ve své staré vlasti, v Evropě.

Vedete Katedru akupunktury, jediné relevantní vzdělávací 
zařízení. Co poskytujete studentům?
Katedra akupunktury je jednou z desítek lékařských kateder 
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) 
v Praze, který je ze zákona určen jako vzdělávací instituce pro lékaře 
„po promoci“ a dále. Lékařská akupunktura u nás zatím ještě není 
atestačním oborem jako v některých jiných zemích (např. už i na 
Slovensku), a tak se její výuka děje v rámci celoživotního vzdělávání 
lékařů. Náš program zahrnuje 200 výukových hodin teorie i praxe 
a je koncipován obdobně jako v ostatních zemích EU. Pokud lékaři 
absolvují všechny naše výukové moduly a složí předepsanou 
zkoušku, dostanou osvědčení, které je opravňuje vykonávat 
akupunkturu u nás i v celé EU.

Rozhodnutím MZ ČR se metody TCM ocitly mimo zákonné 
vymezení. Ovlivní to práci lékařů, kteří absolvovali vaši 
katedru?
Vůbec ne. Pro naše lékaře-akupunkturisty by tento chystaný zákon 
nic nezměnil. V jeho případě by se totiž nejednalo o „lékařskou 
akupunkturu“, ale víceméně o „léčitelskou akupunkturu“, tedy 
o úroveň níž. Dovolil by provádět akupunkturu různým dalším lidem, 
kteří by absolvovali jen nižší stupeň vzdělání, snad jakési „léčitelské“, 
o němž se vedla bouřlivá debata. U nás by to bylo naprosté novum. 
I u léčitelů v Evropě je ovšem potíž v tom, že jsou v každé zemi 
vymezeni jinak, dostává se jim jiného základního vzdělání a mají 
i jinou právní odpovědnost za pacienty než lékaři. Proto kolem toho 
bylo u nás takové pozdvižení. V některých zemích, a zejména v Číně 
akupunkturu obvykle neprovádějí západně vzdělaní lékaři, ale hlavně 
„léčitelé“. Naopak, západně vzdělaní lékaři v zemích Východní Asie 
si od ní udržují spíš odstup. Laických „bosonohých“ akupunkturistů je 
tam dost. Určitou výjimku vidíme např. v technicky vyspělých zemích 
jako je Jižní Korea, Japonsko či Tchaj-wan, kde si západně vzdělaní 
lékaři, podobně jako v Evropě doplní vzdělání o obor „akupunktura“ 
a provádějí ji pak spíš „po Evropsku“.

Jak se vlastně liší řekněme euroatlantické pojetí akupunktury 
od čínského, dnes deklarovaného jako oficiálně distribuovaný 
komplex jednotlivých kategorií TCM?
Jen pro upřesnění – pokud řeknete „tradiční čínská medicína“ 
(TCM) nahlas např. v Japonsku, ve Vietnamu nebo v Tibetu, budou 
vás považovat přinejmenším za velmi nezdvořilého. Kromě 
samotné Číny se totiž všude jinde mluví o „tradiční orientální 
medicíně“. Jiné národy nerady vidí, když se Čína staví do role 
jakéhosi hegemona jejich společné „východoasijské moudrosti“, 
protože všude tam kvetou tradiční postupy, okořeněné vždy tím 
nebo oním léčebným postupem jako jejich zvláštním uměním. 
Ostatně ani na pevninské Číně neexistuje jedna jediná škola TCM. 
Jinak vypadá na jihu kolem Kantonu, jinak na západě v Sečuánu, 
a opět jinak třeba v Nankingu a centrální „Říši středu“.

A jak se „asijská“ akupunktura liší třeba od té evropské či 
americké? 

Navenek to laik asi vůbec nepozná. Když uvidí napíchané jehličky 
v Mnichově, ve Washingtonu, v Šanghaji nebo u nás v Praze, 
bude se mu to zdát všude prakticky stejné. Hlavní rozdíl bude asi 
v tom, jak a proč budou jehličky napíchány. Tradiční Číňan si bude 
představovat, že jeho jehličky uvolňují životadárnou energii „čchi“ 
a usměrňují její tok po kanálech (tj. drahách), přičemž tu otvírají, 
tu přivírají stavidla jejímu proudu, aby jí bylo vždy a všude tak 
akorát, nepodléhala ani vnitřním ani vnějším „rozvracečům“, díky 
čemuž člověk bude zdravý a nebude ho nic bolet. Možná se k tomu 
jeho pacientovi dostane několika průpovídek jako koloritu, aby 
si svého „Mistra“ víc vážil a dobře se mu za jeho umění odvděčil. 
Tomu říkáme „placebo efekt“ („placebo“ znamená latinsky „ať 
se líbí“) a samosebou tohoto vlivu osobnosti lékaře na pacienta 
využívají i všichni západní doktoři.  Západně vzdělaného lékaře 
dělí dnes od takových představ, poplatných starým východním 
znalostem, dobré dva tisíce let. Bude se na ně dívat lehce skepticky, 
ale shovívavě, asi tak, jako se dívá na medicínské představy starých 
antických lékařů Hippokrata nebo Galéna. Místo přesunu energie 
„čchi“ se tak bude snažit tu o stimulaci jistých mozkových center, 
z nichž se po jehličkách nebo elektrostimulaci určitých bodů 
vyplaví neuropřenašeče blokující bolest v zádech, tu o povzbuzení 
činnosti nadledvin k potlačení zánětlivých pochodů, tu zase 
o utlumení „cytokinové bouře“, díky čemuž prakticky bez následků 
zmizí člověku čerstvá popálenina… Mimochodem, o specifických 
účincích tohoto výtečného bodu na popáleniny, který leží 
na našem zápěstí, nemají Číňané ke své škodě dodnes ani ponětí. 
Snad proto, že jejich Žlutý císař se o něm v „Kánonu vnitřního 
lékařství“ nezmiňuje a pro léčbu popálenin jej objevil až „obyčejný 
český obvoďák“ z Dobříše. Jenže, proč by dnes Číňané z Čung-
kuo, Říše středu studovali akupunkturistickou literaturu nějaké 
barbarské země, o níž „nikdo pořádně neví, kde vlastně leží“, že ano? 

Ve světě je akupunktura respektována a brána jako 
relevantní metoda podpory léčby, co je u nás překážkou, aby 
tomu tak bylo také?
Myslím, že už jsem to z větší části zodpověděl v předchozích 
otázkách. Nejde přitom jen o podporu vlastní léčby, ale i o léčbu 
samotnou. Akupunktura se samozřejmě používá i v prevenci či 
podpůrně – tak třeba posiluje imunitu na buněčné i humorální 
úrovni, atd. Odhaduje se, že z těch či oněch důvodů využívá 
akupunkturu až polovina obyvatel této planety. Přezíravé, místy 
i nepřátelské postoje, které u nás někdy vidíme, postupně odezní.
Navíc bych ale přidal ještě jeden moment – týká se nejen 
nás – o němž jsme dosud nemluvili, a tím je nepochybně 
všemocná farmaceutická lobby. Kdo by kupoval ty tuny prášků 
a přípravků za miliardy dolarů, které zatěžují náš organismus 
a mají na něj neblahé vedlejší účinky, kdyby lidé začali hromadně 
používat akupunkturu a podobné postupy? Jeden renomovaný 
profesor z Uppsaly byl v 80. letech požádán farmaceuty, aby 
prokázal neúčinnost akupunktury u bolesti. Jenomže výsledek, 
k němuž vědec dospěl, byl přesně opačný. Švédovi se podařilo 
dokázat vyplavování protibolestivých působků (enkefalinů 
a endorfinů) z jistých mozkových struktur po elektroakupunktuře 
o definovaných frekvencích, čímž byl specifický účinek akupunktury 
naopak potvrzen. Mj. i proto jsou bolesti zad a pohybového aparátu 
jednou z nejčastějších diagnóz a indikací, u nichž řada zdravotních 
pojišťoven (v cizině) neváhá hradit akupunkturní léčbu; vyjde to 
levněji než prášky, efekt je trvalejší, a navíc nemá žádné vedlejší 
účinky jako např. nesteroidní analgetika či kortikoidy tlumící záněty.

Působíte v neziskové organizaci ICMART, která sdružuje 
80 lékařských asociací a 35 000 lékařů-odborníků 
na akupunkturu. Co je její náplní a cílem?
Poněkud bych to poopravil. ICMART (International Council of 
Medical Acupuncture and Related Techniques, neboli Mezinárodní 
rada lékařské akupunktury a přilehlých technik) není klasickou 
„neziskovkou“, jak tomu dnes rozumíme v ČR. Je to podle své 
Zakládací listiny obdobný lékařský spolek jako třeba naše „Česká 
lékařská společnost“, ale na mezinárodní úrovni. Vznikla v r. 
1983 na světovém kongresu lékařů-akupunkturistů ve Vídni jako 
zastřešující organizace jejich jednotlivých národních organizací. 

Naším zástupcem v ní a zároveň jejím spoluzakladatelem je 
Česká lékařská akupunkturistická společnost, která je jednou 
z organizací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
Mimochodem, právě tento vídeňský kongres v r. 1983 byl mým 
prvním mezinárodním kongresem akupunktury… jsem už zkrátka 
pamětník. Hlavním cílem ICMART je podporovat akupunkturu 
prováděnou lékaři. Chce napomáhat její integraci do západní 
medicíny a posilovat její postavení. Spolupracuje v tomto směru 
i s WHO. To je důležité pro pacienty i pro lékaře. Dnes už má kolem 
90 národních členských organizací, v posledních dvou letech 
se členy staly téměř všechny země Jižní Ameriky, kde akupunktura 
prováděná lékaři zažívá nebývalý rozmach. ICMART podporuje 
i výzkum akupunktury a snaží se sjednotit její vzdělávácí 
programy v členských státech (Chapter of Education). Tvoří tak 
protiváhu k WFAS (World Federation of Acupuncture Societies – 
Světová federace akupunkturistických společností), která sdružuje 
hlavně organizace tradičních léčitelů (nelékařů).

S kým nejvíc spolupracujete ze zahraničních odborníků 
a center?
Určitě jsou to v prvé řadě naši sousedé. A Slovensko snad v této 
souvislosti ani nevnímám jako „cizinu“ (ať se na mě slovenští 
kolegové nezlobí), vždyť jsme spolu zakládali a budovali 
československou akupunkturu a organizovali její první výukové 
programy. Tato spolupráce přetrvala desetiletí i rozdělení 
republiky, např. při společném vydávání našeho odborného 
periodika „Acupunctura Bohemo-Slovaca“ či při našich společných 
vědeckých kongresech. Velmi dobré máme tradičně kontakty 
i s našimi rakouskými a německými kolegy. V dobách totality bylo 
Československo se svými mezinárodními kongresy místem, kde 
se mohli bez nebezpečí scházet a vyměňovat si zkušenosti kolegové 
z NDR a NSR, Rakouska, Maďarska, Polska a dalších „socialistických“ 
zemí. Československo se už tehdy stalo důležitou křižovatkou 
různých proudů ve vědecké akupunktuře, což do značné míry 
přetrvává dodnes, např. v podobě tzv. „Pražské školy akupunktury“.

Jaký je zájem mladé generace lékařů o akupunkturu?
Určitě pozoruji značný zájem. Už prakticky 30 let nepřetržitě 
vyučuji akupunkturu na 1. LF UK v Praze na pregraduální úrovni 
a po promoci řada mých mediků ukončuje své vzdělání na naší 
Katedře akupunktury IPVZ v Praze. Protože po vzniku zdravotního 
pojištění v r. 1992 byla akupunktura hrazena pojišťovnami, byl o ni 

značný zájem i mezi lékaři. Když byla z pojištění v r. 1997 vyňata, 
zájem o ni poněkud opadl, ale od té doby se opět zvedá. Převážná 
většina lékařů, kteří naši Katedru absolvují, jsou mladší ročníky.

Jak byste navrhl řešit zařazení akupunktury do standardní 
léčby, aby ji mohli lékaři využívat na pracovištích?
No, ono dnes vlastně není nutno nějakým zvláštním zákonem 
zařazovat akupunkturu do „standardní léčby“. Ona tam svým 
způsobem už je. Máme několik tisíc českých a slovenských lékařů-
akupunkturistů, kteří zcela přesně vědí, kdy akupunkturu ano, a kdy 
ne. Mají na to právo a plnohodnotné vzdělání; žádný existující 
zákon jim v tom nebrání. Problémem ovšem je, kdo to zaplatí, 
protože poptávka by byla, jen asi není natolik „koupěschopná“, aby 
si i méně movití lidé mohli dovolit platit soustavnou a pravidelnou 
léčbu akupunkturou. Naše pojišťovny ji přestaly hradit v r. 1997.
Kromě finančních záležitostí je ovšem ještě třeba, aby v rámci 
komplexní léčby dostali jakési základní povědomí o akupunktuře 
a možnostech jejího nasazení i lékaři ze všech ostatních oborů, 
aby mohli své pacienty na akupunkturu posílat daleko dříve, 
častěji a samozřejměji než dnes. Mnohdy jim pomůže lépe 
a rychleji než pilulky. Znamená to více osvěty už na lékařských 
fakultách a jistě také u laické veřejnosti, ale i obrušování hran 
různých napětí a třecích míst.

Měla by být akupunktura svěřena jen do rukou lékařů, nebo 
praktici bez medicínského vzdělání mohou pomoci s léčbou také?
Osobně mám za to, že akupunktura, stejně jako ostatní lékařské 
disciplíny, patří do rukou lékařů. Je to zkrátka obor medicíny. Ten, 
kdo ji provádí, by měl mít úplné západní lékařské vzdělání a k tomu 
ještě navíc vzdělání v akupunktuře. Jedině lékař je na základě 
všech svých znalostí a zkušeností schopen zodpovědně nasadit 
akupunkturu, a ne jen „píchat jehličky“, kam ho napadne nebo 
podle dnes už překonaných představ. Někteří říkají, že „západní“ 
akupunkturisté mají vlastně dvojí vzdělání – v „západní“ i „východní“ 
medicíně. Také nesou za své konání a své pacienty plnou právní 
zodpovědnost se všemi důsledky. V určitém smyslu bych toleroval 
např. fyzioterapeuty, kteří v případě některých forem či technik 
akupunktury mohou dobře spolupracovat třeba s rehabilitačními 
lékaři. Ale byl bych při tom velmi opatrný. Na prvním místě je 
nepoškodit pacienta, ale pomoci mu.
  Text: Jan Hovorka
 Foto: dvojka.ceskyrozhlas.cz, Ilustrace: Archiv PF

Toto schéma se nazývá „orgánové hodiny“ a ukazuje, jak podle dávných 
čínských představ kolovala energie „čchi“ v těle. Za 24 hodin to stihla celkem 
třikrát  (I.-III.), čímž prošla všemi orgány a udržovala „zdravé tělo a zdravého 
ducha“. Ve staré Číně ovšem uměli určovat čas jen podle slunce, a tak je toto 
schéma ve skutečnosti z mnohem pozdější doby.

Tak nějak musela vypadat akupunktura v neolitické Evropě 
před zhruba 5 500 lety. Stalo se na pomezí dnešního Tyrolska a Itálie. 
Muž z ledu „Ötzi“ si ji nechal dělat na své potíže nejméně 61x – 
v místech dnešních „akupunkturních bodů“ byly provedeny zářezy, 
do nichž byl vetřen dřevěný popel z ohniště.
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Situace v době pandemie se radikálně změnila zejména v oblasti 
lázeňské péče. Je to paradoxně impulz k přemýšlení, jak české 
lázně inovovat, obohatit, učinit atraktivnějšími a efektivnějšími?
Pandemie Covid-19 měla a má na české lázeňství zhoubný vliv. Mož-
nosti státu v oblasti podpory pomocí voucherů, když se odhlédne od 
některých administrativních problémů, jsou na čas prospěšné. Ale je 
to jen přechodné, krátkodobé řešení, které více pomáhá lázeňským 
zařízením, které jsou více zaměřeny na samopláteckou klientelu 
náležející do nízko a středně příjmové skupiny. Ceny za pobyt a léčení 
u takových subjektů jsou nižší a v kombinaci s voucherem jsou tedy 
dostupnější. Naopak lázně, které jsou zaměřeny na bohatou zahra-
niční klientelu, trpí nízkým zájmem nebo dokonce omezeným přístu-
pem této klientely na území ČR. Nejhorší je, že lze očekávat možná 

Ing. František Och: 
Pandemie Covid-19 
měla a má na české 
lázeňství zhoubný vliv

lázně jako symbol tradičních center zdraví jsou 
postaveny na místním, nezaměnitelném zdroji 
a  metodách. Nicméně pomalu tento význam 
mizí – nutnost modernizace, inovace progra-
mů a rozšíření léčby o prevenci nebo následnou 
péči se ukazují jako nezbytné. Není to jen důsle-
dek pandemie. V celém světě se ukazuje, že užší 
prolínání s lékařskou vědou, zavádění It techno-
logií, sdílené péče, metod zavedených v zahra-
ničí včetně těch, které jsou pro nás ještě trochu 
exotické, bude nutnost. O aktuální situaci i bu-
doucnosti lázeňských zařízení jsme hovořili s ře-
ditelem Výzkumného ústavu balneologického, 
v. v. i. , Ing. Františkem Ochem.

bude vyžadovat řešit a implementovat nové, holistické a rozsáhlé 
informační mechanismy pro výměnu informací, údajů a osvědče-
ných postupů. Je možné, že se trh lázeňské turistiky ve zmiňovaných 
státech změní i v dlouhodobějším horizontu. Bude nutné více klást 
důraz na objektivní poznání účinku lázeňských procedur. Navrho-
vat je na základě dobré klinické praxe. Při tvorbě léčebného plánu 
každého pacienta (rozpisu procedur) se bude dbát na vhodný sled 
procedur a jejich technologii, která by měla být více individualizová-
na. To všechno nejen z hlediska dosavadních poznání založených na 
pozorování, ale i na zjištěních preklinické analýzy proč a jak dochází 
ke zlepšení stavu a jaká jsou klinická rizika.

Lázně jsou zpravidla založeny na tradici, místním zdroji, dlou-
holeté neměnné podobě léčby. Je možné ještě objevit pro 
lázně nějaké novinky, technologické, lékařské?
Samozřejmě. Tradice, místní přírodní léčivý zdroj, dlouholeté zku-
šenosti z pozorování účinku, to vše charakterizuje národní stříbro, 
co nám zbylo ze slavné minulosti. Ale je nutné se dívat dopředu 
a přitom sledovat, co se děje i mimo Evropu, ve Spojených státech, 
Číně, jižní Koreji, Japonsku, Indii, a jinde. Tam klinický výzkum přírod-
ních léčivých prostředků (Natural Remedies) je běžnou záležitostí, 
i když ne vždy v intencích našich představ o správné praxi klinického 
hodnocení. Jiná situace je v klinickém hodnocení zdravotnických 
prostředků v rámci platné legislativy. Platná Národní RIS3 Strategie 
uvádí ve strategickém cíli C.1 Zvýšit relevanci výzkumu pro potřeby 
aplikační sféry. Výzkumný ústav balneologický se více než dva roky 
věnuje využití top inovací ve zdravotnických prostředcích. Jako nej-
významnější případ je možné uvést technickou a léčebnou orientaci 
na mikrobublinnou technologii v balneologii.  Věříme, že se podaří 
navázat na zmíněnou Národní RIS3 strategii, která strategické úloze 
zdravotnických prostředků se věnuje velmi rozsáhle. Mikrobublinná 
technologie bude znamenat zásadní inovaci v balneologii. V sou-
časné době hledáme na klinický výzkum zdravotnických prostředků 
s účinkem na vybraná onemocnění vhodné partnery v léčebném 
lázeňství nebo léčebném wellness. Oblast prevence je mimořádnou 
příležitostí. Role lázní a medical wellness se může stát opravdu vý-
znamnou. Nejde ovšem pouze o deklaraci preventivní péče. Prakticky 
ve všech lázeňských zařízeních se využívají informační systémy, které 
archivují řadu dat o pacientech, o vlivu lázeňského léčení na jejich 
onemocnění. Nevíme o případu, kdy byla tato data systematicky 
využívána jako podklad pro další zdokonalování léčebné péče a už 
vůbec ne pro účely epidemiologických studií v oblasti prevence. 
Přitom z hlediska metodologie je na čem stavět, a to jak v primordiál-
ní prevenci, tj. zabránění vzniku a rozšíření rizikových faktorů nemoci, 
tak v primární prevenci, tj. odstranění nebo pozitivní ovlivnění již 
vzniklých rizikových faktorů nemoci s cílem omezit nebo snížit inci-
denci nemoci. Na širší vysvětlení není prostor, VÚB zahajuje s podpo-
rou jedné významné obchodní korporace pilotní epidemiologickou 
studii primordiální prevence pro zlepšení pracovních podmínek 
vybrané skupiny zaměstnanců. Po navržených opatřeních by mělo 
dojít ke zlepšení imunologických charakteristik, zlepšení ukazatelů 
pohody a také ke zvýšení pracovního výkonu.

Mají lázně prostor pro využití třeba tzv. alternativních inter-
vencí (tradiční čínské medicíny, jógy a podobně)?
Ano, většina kapacit VÚB je věnována lázeňské medicíně v rámci 
přístupu medicíny založené na důkazech. V předchozí odpovědi č.3 
jsem zmínil prognostickou publikaci Budoucnost lázeňství. Zatímco 
Evropa v lázeňském výzkumu deklaruje medicínu založenou na 
důkazech jako hlavní směr.  Ve světě, především v USA, jdou trochu 
dále, používají se různé pojmy doplňková, alternativní, celostní, per-
sonalizovaná, integrativní medicína. Federální vláda USA zřídila před 
lety Národní centrum pro doplňkové a integrativní zdraví (NCCIH). 
Roční rozpočet této instituce se navýšil z původní roční částky 40 mil. 
dolarů na současných 200 mil USD. Hlavním předmětem činnosti 
je výzkum a jeho podpora a poskytování informací o doplňkových 
alternativních zdravotních produktech a praktikách. Tato agentura 
také provozuje databázi o výsledcích klasických klinických hod-
nocení alternativních intervencí, včetně pozitivních nebo naopak 
negativních výsledků. To znamená, že se vybrané alternativní léčebné 
postupy zkoumají testy obvyklými v západní, klasické medicíně na 
bázi medicíny založené na důkazech. Domnívám se, že v českém 

léčebném lázeňství a medical wellness budou mít (někdy již mají) 
aplikace těchto intervencí nezastupitelný význam. Jiná věc bude, že 
se zřejmě v dohledné době nepodaří zařazení těchto alternativních 
intervencí do výkonů hrazených zdravotní pojišťovnou.

Jsou čeští lázeňští lékaři dostatečně vzdělaní, mají přístup 
k zahraničním zkušenostem, mohou se srovnávat se světem? 
Je to samozřejmě individuální záležitost, nicméně český lázeňský 
lékař nebo lékařka mají obtížnou situaci ve vzdělávání. Léčebné 
lázeňství není medicínským oborem a na rozdíl od některých starších 
lékařů vedení VÚB nevolá po opětovném uznání tohoto oboru. 
V současné době patří lázeňství (spíše konkrétně balneologie, fyzio-
terapie a přírodní léčivé zdroje) do oboru Rehabilitační a Fyzikální 
medicína. Témata lázeňství jsou omezena na pouhý zlomek počtu 
lektorských hodin (méně než 5 %). Doktorandské studium těchto 
témat není v působnosti žádného vzdělávacího zařízení.  Je to také 
otázka generační. Český inspektorát lázní má v působnosti dohled 
nad uznáním a ochranou přírodního léčivého zdroje, ale dohled nad 
příslušnou částí zdravotních služeb nevykonává nikdo, kromě náhod-
ných akcí zdravotní pojišťovny nebo Referenčních laboratoří. K tomu 
ještě neexistence skutečného dohledu nad nelékařskými výkony 
typu fyzioterapie vede k obtížné systémové spolupráci lékaře a fy-
zioterapeuta. Karlovarský kraj zařadil do strategických dokumentů, 
především do opatření RESTART, založení Vysoké školy balneologické 
pro rozvoj lázeňství. V situaci, kdy není jasná představa o oboru lázeň-
ství, chybí všechny dokumenty potřebné pro akreditaci vysoké školy, 
chybí pedagogické vůdčí osobnosti s dostatečnou úrovní pedagogic-
kých a vědeckých hodností, které by byly schopné soustředit nutnou 
pedagogickou infrastrukturu, je taková myšlenka jistým anachronis-
mem. Jak z toho ven – multioborovost. Všechny odbornosti provozo-
vané v dnešních lázeňských zařízeních od lékařských oborů až po tzv. 
nelékařské, např. fyzioterapeutické, bude nutné systémově propojit 
od nově pojatého lázeňského výzkumu (tedy nejen balneologického) 
až po nutnou aktualizaci legislativy a prováděcích norem. Základem 
bude propojení informačních a komunikačních systémů v lázeňských 
zařízeních se systémy provozovanými v institucích poskytujících 
zdravotní služby na bázi elektronického zdravotního záznamu, který 
zatím obecně chybí. Srovnání se světem bych si netroufal vyslovit. 
V odpovědi na 3. otázku jsem se zmínil o rozsáhlé systematické 
rešerši pro zpracování prognózy vývoje lázeňství ve světě. Bohužel 
se občas ukázalo, že i proklamované klinické hodnocení některých 
výzkumných pracovišť v rehabilitaci nebo fyzioterapii ve světě, prová-
děné za podmínek medicíny založené na důkazech, je ve skutečnosti 
jen proklamací s dobrým marketingovým instrumentáriem.

Existuje u nás vědecká základna, podmínky pro vědecký 
výzkum a rozvoj lázeňství?
Základna pro vědu a výzkum v lázeňství chybí. Podmínky pro vědec-
ký výzkum a rozvoj lázeňství opravdu nejsou vytvořeny. Výzkumný 
ústav balneologický jako veřejná výzkumná instituce byl zřízen v roce 
2011. Díky nesmírné obětavosti a fandovství výzkumných a odbor-
ných pracovníků se podařilo přežít do současné doby a vytvořit tým 
více než dvaceti osobností schopných zpracovat prognózy vývoje 
lázeňství ve světě, strategické projekty a studie proveditelnosti 
zavádění nových technologií s využitím zdravotnických prostředků, 
preklinické analýzy a klinická hodnocení účinku přírodních léčivých 
prostředků (upravených přírodních léčivých zdrojů pro aplikaci léčeb-
né procedury). Omezené prostředky i kapacity ovšem zdaleka nestačí 
nahradit dvacetiletou absenci lázeňského výzkumu v ČR. Přivítali 
jsme proto zřízení Institutu lázeňství a balneologie (ILAB) jako veřejné 
výzkumné instituce v Karlovarském kraji v minulém roce (2019). VÚB 
je podobně jako ILAB členem inovační platformy lázeňství a balneo-
logie Karlovarského kraje. Ukazuje se, že je nutné rozpočtově připra-
vit dostatek finančních prostředků a výzkum zajišťovat multioborově 
s odbornými a vědeckými pracovišti ve zdravotnictví. Problémů k ře-
šení v lázeňství je zvláště v období pandemie mnoho. Snad tedy svítá 
nad kalnými vodami lázeňského výzkumu v České republice. Jedině 
odborné a vědecké řešení v souvislostech jednotlivých problémů 
balneologie, rehabilitačních zdravotnických prostředků, fyzioterapie 
a aplikace informačních a komunikačních technologií může pomoci 
přežití českého lázeňství jako integrované součásti systému zdravot-
ních služeb do lepších časů.  Text: Jan Hovorka

nová hygienická a epidemiologická opatření v důsledku tzv. druhých 
nebo i třetích vln pandemie. Jediným praktickým řešením pro 
lázeňská zařízení, která byla a jsou závislá na příslušném segmentu 
cestovního ruchu, je omezit činnost na nejnutnější záchovnou míru. 
Obsazování nadstandardně vybavených kapacit nízkopříjmovou kli-
entelou není praktické, protože dochází k rychlému opotřebení inte-
riérů a léčebných kapacit. Skutečný návrat do „tučných sedmi let“ lze 
očekávat za dva až tři roky, pokud se nevyskytne nějaký jiný problém 
– např. celosvětová hospodářská deprese.  Léčebná lázeňská zařízení, 
která vedle léčebných pobytů hrazených zdravotní pojišťovnou si 
udržela přijatelnější cenovou úroveň služeb, mohou snáze přežít toto 
období. V oblasti lázeňského cestovního ruchu vouchery skutečně 
mohou pomoci, a dokonce řada lázní ani nevyužívá tuto podporu. 
Přemýšlení, jak české lázně inovovat, obohatit, učinit atraktivnějšími 
a efektivnějšími rozhodně není jednoduché. Tržní segment léčebné-
ho lázeňství je a měl by být chápán jako součást zdravotního systé-
mu. Klientela vyžadující a potřebující návaznou rehabilitační a fyzio-
terapeutickou péči zde bude stále.  Nemáme zprávy, že by v tomto 
ohledu v ČR nebo v Evropě se objevilo nějaké kouzelné opatření. 
Naopak bude asi dobré počítat s rozvojem a provázáním lázeňské 
léčebné péče na systém zdravotních služeb v oblasti prevence, v IT 
a ve zdokonalování přístupů medicíny založené na důkazech. 

Co českému lázeňství chybí a co přebývá?
To jsou všechno obtížné otázky, vhodné spíše na obsáhlou mo-
nografii. Dopady pandemie ukazují, že není možné se na takové 
události účinně připravit. Jak jsem už uvedl v předchozí odpovědi, 
chybí provázanost lázeňské léčebné péče na ostatní zdravotní sys-
tém v oblasti informačních systémů a v medicínské oblasti. Klinický 
výzkum v lázeňství ustrnul. Lázeňská medicína je zanedbaná. Podle 
našich zkušeností prakticky není možné dosáhnout na dotační pod-
poru klinického testu účinku přírodního léčivého zdroje. Vedle toho 
většina léčebných lázní není ochotna financovat klinický výzkum. 
Příčina? Ještě nedávno bylo české lázeňství ve značně podkapitali-
zovaném stavu, v posledních několika letech nastal boom – a nyní 
opět recese. Nenacházím nic, co českým lázním přebývá.

Máte zkušenosti nebo informace, jaká je situace v zahraničí? 
Jak si vedou třeba u sousedů, slovenské a maďarské termály, 
Laa an der Thaya v Rakousku, wellness provozy a léčebné 
lázně v Německu?
V roce 2018 jsme vydali prognostickou studii Budoucnost lázeňství 
předvídající vývoj ve světě, Evropě a ČR pro časový horizont 15 let, 
tedy do roku 2033. Zpracování této prognózy předcházela syste-
matická rešerše o stavu a perspektivách lázeňského výzkumu ze 
světových databází. Analýza z těchto údajů a srovnání se světem 
nevyzněla pro české lázeňství nijak povzbudivě. Publikace měla velmi 
dobrou odezvu, včetně odborných recenzí od předních českých 
a slovenských prognostiků. Pandemie nebyla prognózována, nicmé-
ně se nevylučovala větší ekonomická recese. Lázeňství jako pojem se 
dokumentech WHO vůbec nevyskytuje. V současné době o situaci ve 
zmíněných zemích – Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo aj. 
jsme bohužel nezískali jiné zprávy než z několika okrajových pozná-
mek v tisku. Ve všech zmíněných zemích je situace velmi podobná – 
uvolnění nebo naopak zpřísnění opatření jsou závislá na okamžitém 
vývoji pandemie. Nikdo není schopen stanovit jednoznačný plán, jak 
často požadují politici. Významnějším zdrojem o očekávaném vývoji 
v tomto ohledu jsou aktuality na website Evropské lázeňské asociace 
(European Spa Association) sdružující téměř všechny významné 
lázeňské asociace v Evropě, včetně Svazu léčebných lázní ČR. Podle 
tamních článků situace po a v pandemii COVID-19 ilustruje potřebu 
lepší prevence a kontroly u chronických nepřenosných chorob, které 
jsou skupinou s nejvyšším rizikem.  Musí dojít k přehodnocení kapacit 
EU ve zdravotnictví. Zdá se být, více než kdy jindy, důležitou zásada 
lepší ochrany občanů. Některá zdravotnická zařízení (např. lázeňská) 
mohou představovat záložní kapacitní lůžkové zdroje. Navrhuje se 
využít nový EU4 Program pro zdraví pro programy na národní úrovni, 
které se mají věnovat rostoucím a dostatečným zdrojům pro prevenci 
chronických onemocnění a pro optimální řízení. EU4 znamená pod-
poru ve čtyřech oblastech: Plán Prevence, Včasná detekce, Léčebná 
péče a Kvalita života. EU4 Program pro zdraví jako nejvýznamnější 
téma uvádí: Výměna informací, údajů a osvědčených postupů. To 
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Kdy jste se prvně setkala s TCM, a samozřejmě alternativám 
dalším, co bylo impulzem, abyste se jim profesionálně věno-
vala?
Myslím, že se vztahem k bylinkám jsem se asi narodila. Již v dět-
ství jsem znala spoustu rostlin, bavilo mě je poznávat, a dokonce 
jsem se učila, jen tak sama pro sebe, i jejich latinské názvy.  Nej-
spíš mě ovlivnilo i to, že moje babička některé bylinky používala 
a když je sušila na půdě pod střechou, vydávaly neodolatelnou 
tajemnou vůni. Bylo krásné začít to tajemno objevovat, ochutná-
vat, hledat. 
Také Čína mi nejspíš byla dána do vínku. Už před 40 lety jsem 
na chvíli začala „koketovat“ s čínštinou a pak ještě několikrát, ale 
vždycky, vlastně až dosud, jsem zůstala jen na začátku. Ten jazyk 
je pro mě příliš velkou výzvou, ale stále lákavou. Fascinují mě pří-
běhy a filozofie, které jsou skryty v čínských znacích, je to taková 
zvláštní moudrá hra, která je pro ty, kteří do ní proniknou, plná in-
formací. Já tam sice jen nakukuji, ale i to mě nesmírně obohacuje. 

Jana 
Arcimovičová: 
To krásné 
ochutnávání 
tajemna

Na metody léčby, přicházející z Východu, u nás 
pohlížíme všelijak. Oslepeni dogmatem vědec-
kého výzkumu a materialismem podezíráme 
přírodu a životaběh z nedostatečnosti, ba ne-
spolehlivosti. zaklínadlem jsou data, studie, 
čísla. Postát chvíli v  přírodě, na louce, v  lese, 
vnímat, co nám živé organizmy z okolí sdělují, 
odkud k nám proudí energie bytí, už neumíme. 
Někdo však od dětství vnímá, že v  bylinách, 
vodě a vzduchu (a někde dál)  najdeme to ta-
jemství, o kterém jen tušíme, že jsme je kdysi 
znali. A hledáme.  Jako autorka a čtenářka zají-
mavých knih, publicistka, cestovatelka, tvůrky-
ně zdravých pokrmů, terapeutka, a taky bylin-
kářka Mgr. Jana Arcimovičová.

V roce 1988 jsem se dostala s přáteli z Českého svazu ochránců 
přírody do Vietnamu, který mi, stejně jako později další asijské 
země, učaroval. Až mě zaskočilo, že jsem se tam cítila jako doma. 
Dokonce i na tržišti, kde si ostatní zacpávali nos, jsem blaženě vní-
mala tu směsici vůní a pachů, která mi připadala tak nějak známá. 
Jedna z knih, která mě tehdy do Vietnamu doprovázela, byla 
Pagoda na Vonící řece od Františka Šity, který prováděl farmako-
logický výzkum ve Vietnamu, Kambodži a Laosu. Krásný cestopis, 
který ve mně vzbudil touhu dozvědět se o orientálních metodách 
léčby něco víc. Rok po návratu z Vietnamu se mi narodilo druhé 
dítě, nebylo času nazbyt, natož na nějaké další studium, a tak to 
vypadalo, že zůstane jen u té touhy. Pak ale přišel ten impuls, na 
který se ptáte. U mé dcery se ve 3 letech objevily opakované záně-
ty středního ucha. Její stav zpočátku trochu zlepšovaly bylinky 
a úprava jídelníčku, ale po určité době se projevilo časté užívání 
antibiotik, která jí byla rutinně předepisována, a zánět se stal 
chronickým. Konzultovala jsem její stav, kde se dalo, s lékaři i léči-

teli, nicméně nic dlouhodobě nepomáhalo. Bylo jasné, že musím 
hledat řešení jinde. A pak jsem uviděla inzerát Československé 
SinoBiologické společnosti. Život mě tak doslova nakopnul, abych 
šla studovat to, co se mi pak do jisté míry stalo osudem. 

Hodně jezdíte po světě. Jak je na tom TCM jinde, s čím se 
setkáváte? Popularita, údiv, samozřejmost…?
Na svých cestách především po Asii se zaměřuji hlavně na poznává-
ní lidí a historie v zemi, po které cestuji. Jak se svět globalizuje, tak 
se některé zvyky bohužel vytrácejí a s nimi i lidová medicína. Proto 
si myslím, že je podstatné zachovat toto tradiční léčitelství a jeho 
metody a využívat zkušeností, které se v jednotlivých místech 
předávají z generace na generaci.  V asijských zemích se v tržnicích 
běžně prodává celá řada bylin, z nichž některé používá i tradiční 
čínská medicína. Předpokládám, že mohou mít obdobné využití, ale 
k tomu, abych získala další informace, mi vždy bránila jazyková ba-
riéra. Jiné to bylo na Srí Lance, kde většina lidí mluví anglicky, a tak 
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jsem mohla nahlédnout aspoň pod pokličku ájurvédy, jejíž účinnost 
a jedinečné metody mě hluboce oslovily. Nesmírně zajímavé je také 
porovnání ájurvédy s tradiční čínskou medicínou. V této souvislosti 
je zajímavá kniha Tao and Dharma (1995), kterou napsali Robert 
Svoboda a Arnie Lade. Objevila jsem ji v knihovničce jednoho 
srílanského hotýlku a strávila s ní několik podnětných večerů.  
 
Zaměřujete se na zdravý životní styl a řekněme potraviny, úpra-
vy a využívání stravy převážně podle dávných receptů a teorií. 
Má tato oblast pevné místo v dnešní nabídce nutričních porad-
ců, koučů, kurzů, zaručených cest k optimální kondici?
Dnešní doba je přímo posedlá optimální kondicí, optimálním 
zdravím a optimální tělesnou hmotností. Moderní člověk žije 
rychle, rychle se stravuje, dělá extrémní sporty, pracuje na plný 
výkon a chce žít co nejdéle, aby mohl ještě delší dobu pracovat 
na plný výkon a co nejvíce toho zažít. Harmonie se bohužel kamsi 
vytrácí. Za nutričním poradcem jdou lidé především tehdy, když 
chtějí upravit tělesnou hmotnost nebo podávat ještě lepší výko-
ny, a myslím, že tato jejich očekávání jsou většinou splněna. 
Masmédia nás pravidelně zásobují informacemi o tom, jak slavné 
osobnosti hubnou (a případně zase přibírají a pak zase hubnou), 
jaké podstoupily operace, aby měly dokonalý zadek, dokonalá 
prsa, dokonalý nos a vůbec všechno, nemluvě o změně pohlaví. 
Lidé jsou těmito zprávami doslova bombardováni, až se jim něco 
takového začne zdát normální. Jenže naše těla stárnou a sebedo-
konalejší chirurg s tím dlouhodobě nic nenadělá. Nehledě na to, 
že každá jizva je pro energii, která naším tělem prochází, určitým 
blokem. Podle tradiční čínské medicíny je střídání jinu a jangu 
zdrojem života. Je to ale i příčina stárnutí, na tomto světě není 
nic věčně, bez pohybu by se vše zastavilo a zaniklo. „Jinjangové 
přeměny čtyř ročních období jsou počátkem a koncem všech věcí 
a jsou podstatou smrti a života.“ (Huangdi Neijing)
Tradiční čínská medicína má v dietetice obecné ověřené postupy, 
ale každý z nás je jedinečný, a proto je důležitá správná diagnóza. 
Pokud má např. někdo osteoporózu, doporučí mu obvykle lékař 
nebo nutriční poradce, aby užíval doplňky výživy s vápníkem. To sa-
mozřejmě může pomoci, ale tradiční čínská medicína by posoudila 
jeho celkový stav, zaměřila by se především na jeho ledviny, hledala 
by příčinu problému. Co se týká dietetiky, doporučila by nejspíš 
takovému pacientovi, aby výrazně omezil sladké a zcela vynechal 
cukr, protože právě sladká chuť může dlouhodobě oslabovat ledvi-
ny, což se po určité době projeví na kostech. Ostatně u zubů, které 
jsou podle TČM prodloužením kostí, probíhá podobný proces.  
Tradiční čínská medicína se snaží najít ve všem harmonii, což platí 
i ve stravování. V případě zdravotních problémů nestačí jen upra-
vit jídelníček, ale je třeba změnit přístup k jídlu. Soustředit se na 
jídlo, jíst pomalu, nemyslet přitom na nic jiného a nic jiného nedě-
lat. Nejíst u televize. Celý náš život by měl být hledáním harmonie. 
Energie, které na nás působí během našeho života a v průběhu 
roku, ovlivnit nemůžeme, ale můžeme se jim přizpůsobit a sladit 
se s nimi. Proto bychom měli svůj jídelníček upravit také podle 
ročních období a podle svého věku. 

Spolupracujete s lékaři západní medicíny, třeba gastroente-
rology? Farmaceuty?
Jsem publicistka a mým cílem je především předávat informace 
o tradiční čínské medicíně a alternativních metodách léčby. Po-
kud je třeba, konzultuji zdravotní problém, o kterém píši, s lékaři. 
Je to o to snadnější, že dnes se již poměrně dost lékařů věnuje 
i tradiční čínské medicíně. 
 
Studovala jste některou ze škol TCM v Česku? A v zahraničí?
Když jsem počátkem 90. let začala studovat TČM u Českosloven-
ské SinoBiologické společnosti, bylo mi řečeno, že je to studium 
na celý život. Tenkrát mě to zaskočilo, ale dnes vím, že to tak 
opravdu je. Za každými dvířky, která se podaří otevřít a postoupit 
jimi dál, je spousta dalších dvířek, spousta nikdy nekončících mož-
ností. Člověk vlastně nikdy nedostuduje, pořád se objevuje něco 
nového nebo dalšího. TČM podnítila také můj zájem o taoismus 
a buddhismus – a přibyla další neotevřená dvířka. Ale hledání je 
krásné. 

Je pro vás někdo vzorem, učitelem, příkladem, jak aplikovat 
TCM a alternativy?
Myslím, že každý člověk je jedinečný. Lidé, s kterými jsem se po-
tkala a kteří mě ovlivnili, jsou součástí jakési mozaiky, jejíž každý 
prvek je nesmírně důležitý a kdyby chyběl, možná bych se stala 
někým jiným. 
Proto jsem velmi vděčná všem těm, díky nimž se u nás otevřely 
možnosti studia tradiční čínské medicíny, především MUDr. Lídě 
Bendové, jejíž nadšení se počátkem 90. let stala jakousi roznět-
kou pro rozvoj tradiční čínské medicíny u nás. Vážím si práce 
MUDr. Jozefa Luckého a dalších svých spolužáků ze „sinobiolo-
gie“, mnoha terapeutů i lékařů, jejichž seznam by byl opravdu 
dlouhý. 
Z čínských lékařů jsem měla možnost blíže poznat skvělou práci 
MUDr. Guo Li a MUDr. Wang Yingwu. Hluboce mě ovlivnil také 
prof. Bai Yunqiao, u něhož jsem studovala qigong a masáže qi-
gong tuina a díky němuž jsem myslím pochopila, že „qi“ není jen 
jakýsi pojem, že tuto energii můžeme nejen vnímat, ale také s ní 
aktivně pracovat. 
Chtěla bych rovněž vyzdvihnout práci těch lékařů, kteří u nás 
začínali s akupunkturou v šedesátých, sedmdesátých a osmdesá-
tých letech, v době, kdy tu bylo ještě pole neorané a jistě nebylo 
jednoduché tyto netradiční metody prosadit. Byli to např. MUDr. 
Josef Vymazal, MUDr. Richard Umlauf, MUDr. Václav Kajdoš, 
Váš tatínek MUDr. Jaroslav Hovorka a někteří další. Postavili zde 
základy, na kterých pak mohli v devadesátých letech stavět další, 
ukázali, že akupunktura funguje a léčí. Tito akupunkturisté byli 
průkopníky, tehdy nebylo snadné měnit zakořeněný materialistic-
ký způsob myšlení. 
Dodnes se bohužel objevují názory, které účinnost akupunktu-
ry a tradiční čínské medicíny zpochybňují a poukazují na to, že 
nemají „materiální podklad“. Což je myslím v době překotných 
objevů v kvantové fyzice tvrzení hodné předminulého století. 

 Propojujete byliny, dietetiku, cvičení čchikung a další me-
tody, je tato kombinace pro středoevropské typy přijatelná, 
účinná? 
Pokud lidé žijí v souladu s přírodou, nejspíš nebudou potřebovat 
žádné další metody k tomu, aby se jejich život zharmonizoval. Bo-
hužel dnešní uspěchaná společnost, která se více či méně úspěš-
ně snaží změnit člověka Homo sapiens na Homo economicus, 
nám v tom spíše brání. Metody tradiční čínské medicíny, ale i další 
alternativní postupy, se mohou při hledání harmonie velmi dobře 
uplatnit. Myslím, že přístup k nim je individuální, ale protože se 
povědomí o možných alternativách v naší společnosti zvyšuje, 
stanou se zřejmě tyto metody postupně ideálním řešením pro 
stále větší množství lidí.
Tradiční čínská medicína není jen léčba, já ji chápu i jako způsob 
života. Není to jen nějaká zázračná pilulka, kterou spolkneme 
a budeme zdraví, nebo pár jehliček, které vpíchneme do správ-
ných bodů, a stane se zázrak. I když člověk může mít po akupunk-
tuře nebo po užívání bylin skvělý pocit, je třeba si uvědomit, že 
určitý zdravotní problém se obvykle vyvíjí poměrně dlouho a také 
hledání zdraví a harmonie je proces, přeměna, cesta. 
Např. pokud má člověk oslabenou slezinu (a to je v současné 
době častý problém) a změní jídelníček, nemusí zpočátku žádnou 
změnu zaznamenat. Slezina totiž může být natolik oslabená, že 
prostě nedokáže živiny lépe distribuovat. Ovšem pokud ji podpo-
říme třeba masáží tuina nebo akupunkturou, pozitivní změna se 
projeví rychleji. Byla jsem osobně přítomna v nemocnici u pří-
padu pacienta s výrazně oslabenou slezinou, kterého vyšetřoval 
prof. Bai Yunqiao. Ten zpočátku nedoporučil bylinnou léčbu na 
posílení sleziny, protože slezina již byla tak slabá, že by nedoká-
zala byliny energeticky zpracovat. Pomohla čtrnáctidenní masáž 
qigong tuina a pak teprve mohly být nasazeny byliny.Myslím, že 
pro naše zdraví je nejdůležitější psychická a fyzická pohoda. Tu 
může kromě dietetiky výrazně ovlivnit cvičení, ať už qigong nebo 

jóga, ale také chůze nebo plavání. Pohyb je velmi důležitý, na 
to ostatně poukazuje i čínské přísloví „Panty dveří, které se stále 
otvírají, nikdy nezrezaví. Voda, která teče, se nikdy nezkazí.“ 

Co vás v Číně zaujalo, je možné vnímat, že právě tady se zača-
la rozvíjet TCM, a vnímají to tak Číňané?
Když jsem před 20 lety poprvé přijela do Číny, naivně jsem se 
domnívala, že každý Číňan musí znát alespoň základy tradiční 
čínské medicíny, ale brzy se ukázalo, že tomu tak není. Většina 
lidí tam ale používá některé známější byliny, často třeba gouqizi 
(kustovnice) nebo dazao (cicimek), popř. také některé metody, 
jako je např. guasha. 
Jednou, když jsem v Pekingu přišla do lékárny, prodavačka ani 
nepočkala, až jí řeknu, co chci, a začala mi nutit přístroj na měření 
tlaku. Vlastně ji ani nenapadlo, že bych se mohla zajímat o něco 
jiného než o západní medicínu. 
Většina lékáren v Pekingu nabízí jak západní medicínu, tak i čínské 
byliny ve formě tabletek nebo wanů. Jsou i speciální obchody, 
kde si můžete nechat odvážit čínská léčiva nebo vám je podle 
potřeby namíchají, ale třeba v Pekingu mi trvalo docela dlouho, 
než jsem takový obchod našla. Rozhodně není na každém rohu. 
Pozornost snad každého návštěvníka Číny upoutá i cvičení 
v parcích ve velkých městech, kde je už od svítání rušno. Scházejí 
se tam lidé všech věkových kategorií a většinou pak společně ve 
skupinách cvičí. Kromě qigongu, taji, kungfu se stále častěji věnují 
i modernímu tanci, aerobiku nebo běhu. 
Obrovským zážitkem pro mě bylo město Bozhou v provincii 
Anhui, které jsme s dcerou před sedmi lety navštívily. Lákaly nás 
tam dvě věci – jednak největší trh s léčivy tradiční čínské medicíny 
v Číně a jednak to, že se podle tradice poblíž narodil slavný lékař 
Hua Tuo (2. století). Byl to velmi vzdělaný člověk, který se dobře 
vyznal v akupunktuře, požehování i fytoterapii. Byl také prvním 
lékařem v Číně, který prováděl operace za použití anestetik.
Hua Tuo kladl velký důraz na kultivaci těla a navrhl systém hravého 
cvičení pěti zvířat wu qin xi, které napodobuje pohyby tygra, jelena, 
medvěda, opice a jeřába, jehož pomocí je možné dosáhnout souladu 
s přírodou. Hua Tuovu sestavu nám přímo na místě ukázal slavný 
Mistr Chuan Tong, se kterým jsme se tam seznámily a který ji denně 
cvičí v parku se svými žáky a za své umění obdržel řadu ocenění.
Trh s prostředky tradiční čínské medicíny V Bozhou existuje již 
více než tisíc let a zájemci si tam mohou vybrat asi ze dvou tisíc 
různých surovin a přípravků. Udává se, že společnosti, které sídlí 
a nakupují v Bozhou, se podílí asi dvěma třetinami na celkovém 
vývozu prostředků tradiční čínské medicíny z Číny. 

Může TCM a alternativní metody splynout se západní medi-
cínou? Mohou se obohatit, aniž by ztrácely, nebo odmítaly 
hodnoty, a naopak je sdílely?
Rozhodně si nemyslím si, že by tradiční čínská medicína mohla 
během následujících let splynout se západní medicínou. K tomu 
zatím nejsou vytvořeny podmínky. Pokud chtějí dva nebo více 
partnerů spolupracovat, je třeba, aby se vzájemně respektovali. 
Osobně mám ale pocit, že tradiční čínská medicína a další alterna-
tivní metody jsou někdy bez znalosti věci účelově degradovány. 
Vzpomeňme si na změnový zákon č. 201/2017 Sb., který zavedl 
dvě nová nelékařská povolání – terapeut tradiční čínské medicíny 
a specialista tradiční čínské medicíny a stanovil jejich odbornou 
způsobilost. K tomu se ale odmítavě postavila Lékařská komora. 
A tak byla tato dvě povolání opět ze zákona vyškrtnuta. Nepřed-
pokládám, že zákonodárci se zabývali tradiční čínskou medicínou 
natolik, aby to mohli odpovědně posoudit. A bohužel se nedo-
mnívám ani, že se jí podrobněji zabývali lékaři, kteří k tomuto 
zákonu zaujali odmítavý postoj. 
Myslím proto, že doba ještě není na splynutí západní a tradiční 
čínské medicíny zralá. Na spolupráci ale určitě zralá je. Navíc na in-
dividuální bázi už tato spolupráce probíhá, někteří lékaři akceptují 
a někdy i podporují alternativní metody, mezi něž je zatím řazena 
i tradiční čínská medicína. Věřím, že se tato spolupráce bude dále 
rozvíjet tak, aby z toho měli prospěch především pacienti. 

Autor: Jan Hovorka
Foto: Archiv J. A.
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Úvodem bych rád přiznal, že se spolu známe dlouho, a tak si 
v rozhovoru můžeme tykat. 
Je pro mě docela symbolické, že spolu děláme rozhovor čtvrt století 
poté, co jsem poznala tvého otce dr. Jaroslava Hovorku. Šla jsem 
ho vyzpovídat o jeho přátelství s Janem Werichem a on mi při té 
příležitosti nabídl akupunkturu na moje psychosomatické potíže.

A pomohl ti?
Aplikoval mi jehličky a jako bonus jsem dostala frťana vodky s ma-
cerovaným kořenem ženšenu. To se opakovalo i při další návštěvě. 
Při odchodu z jeho ordinace mi bylo blaze. Navíc jsem se dozvěděla 
spoustu životních mouder a jedno z nich si pamatuju dodnes. Tvůj 
otec říkal, že tělo není žádný blbec a samo si řekne o to, co potře-
buje. Na další léčbu akupunkturou jsem si počkala až do loňského 
roku. Měla jsem několik let úporné potíže s průduškami a hlasivka-
mi, a nepomohl mi ani plicní lékař, ani kvanta léků, sirupů a různých 
čajů. Tehdy mi byl doporučen dr. Guan Xin, odborník na tradiční 
čínskou medicínu, který má ordinaci v pražské poliklinice v Revo-
luční ulici. To jsem vůbec netušila, jak úzce s ním spolupracuješ. Po 
pouhých pěti návštěvách, kdy mi aplikoval jehličky, moxu a bylinky, 
všechny moje potíže zmizely. Doteď to považuju za zázrak!

Napsala jsi řadu knih o českých hereckých legendách. Zajíma-
la ses přitom také o jejich nemoci?
Většinu hereckých legend počínaje Milošem Kopeckým přes Svato-
pluka Beneše, Stellu Zázvorkovou, nebo Slávku Budínovou, abych 
jmenovala alespoň symbolicky, jsem poznala v jejich pozdním 
věku. Bylo přirozené, že trpěli různými nemocemi, ale podle mě 
jejich největším problémem bylo stáří samo a s ním spojený i jistý 
pocit samoty. Proto jsem se před lety pokoušela oživit a podpořit 
projekt hereckého domu, na nějž kdysi do Československa poslal 
peníze Hugo Haas. Náš stát ale nikdy projekt nerealizoval, i když se 
o něm čas od času mluvilo. Herci jsou tak specifický druh, že by jim 
podobné zařízení v poslední etapě jejich života jistě pomohlo. 

Pro významné a kladné postavy ve slavných dramatech si au-
toři často volí lékaře. Kdo z českých herců je nebo byl takový 
ideální doktor?
Všichni si pamatujeme Miloše Kopeckého jako doktora Štrosmajera 
v Nemocnici na kraji města. Byl inteligentní, jízlivý, ale jako dok-
tora bych si raději vybrala Ladislava Chudíka, primáře Sovu, s jeho 
rozvážností. Pokud by měl léčit humorem, pak by to pro mnohé 
byl Vladimír Menšík, pro mě by byl ale vhodnější decentní humor 
Miroslava Horníčka. Ostatně nahrávky jeho pořadů poslouchám 
často před spaním stejně jako cédéčka s vyprávěním pana Wericha. 
Osobně nejsem třeba přílišný nadšenec Švejka, ale ve Werichově 
podání je kongeniální a najednou mu rozumím docela jinak.

A byli lékaři také vyhledávanými přáteli a důvěrníky herců?
Velmi často. Vždyť lékaři jsou také napůl umělci a k umění všeho 
druhu tíhnou. Vzpomínám si, jak mi třeba Josef Vinklář vyprávěl 
o klubu Realistického divadla, kde se po představení scházeli herci 
se svými přáteli a mezi nimi byla právě spousta lékařů. Herci jsou 
lidé velmi emotivní, a tak jim pomůže, když se mohou někde vy-
povídat, svěřit, a k tomu jsou doktoři ideální. A je celkem logické, 
že jimi nezřídka bývají i psychiatři.

Tématem našeho aktuálního čísla je lázeňství, tématem lázeň-
ských příběhů byly šviháci, sezónní romance a prchavé lásky. 
Máš v archivu nějaký pěkný příběh lázeňského dobrodružství?
Herci vždycky milovali lázně! Snad jejich nejčastějším návštěv-
níkem byl slavný Kristián Oldřich Nový. Rekord učinil v lázních 
Lipová, kde byl údajně sedmatřicetkrát! Důvod byl možná docela 
pragmatický. Pan Nový měl přímo panickou hrůzu z nadváhy 
a v Lipové tehdy prováděli Schrothovy dietní kúry, spočívající 
v mnohahodinových mokrých zábalech a půstu, prokládaném 
povinným pitím vína. To se mu mohlo líbit. Pěkné historky z lázní 
měl Jiří Sovák, který jezdil každý rok do Karlových Varů a chválil si 
lékaře i pobyt samotný. Nejraději ale pozoroval při svých korzech 
po kolonádě lidi a jejich charaktery. To se mu pak ohromně hodilo 
před kamerou nebo na jevišti.

Novinářka a spisovatelka Blanka Kovaříková 
se zabývá osudy českých hereckých osobností, 
historií prvorepublikové policie, sbírá příběhy 
pražských domů a jejich obyvatel, ale věnuje 
se i tzv. retro žánru ve všech možných oborech 
– od pohostinství přes životní styl až po dopra-
vu či legendární továrny.

Těžko si při pobytu v nemocnici představit příjemnější zpestře-
ní, než dobrou knihu. Víš, jestli lidé čtou v nemocnici i ty tvé?
Nevím, zda čtou mé knihy přímo v nemocnici, ale mezi svými čte-
náři mám nemocné lidi. Zrovna nedávno se mi přihlásila maminka 
šestnáctiletého Samuela, který trpí mj. Aspergrovým syndromem 
a čte jí nahlas kapitoly z mých knížek o pražských domech. Požá-
dala mě o podpis a věnování synovi, že mu to udělá velkou radost. 
Samuel ale hlavně udělal radost mě, protože jsem si do té chvíle 
myslela, že píšu jen pro dospělé.

Může kniha léčit?
O tom bych ani vteřinu nepochybovala. Léčí humoristické romá-
ny, ale někoho může léčit i bible. A pak také každá kniha, v níž 
si člověk najde něco moudrého pro sebe, nějakou zkušenost, 
s kterou se může konfrontovat a teď tím nemyslím prvoplánovou 
literaturu typu jak jsem překonal rakovinu.

Znáš osobně nějakého doktora, který je také umělec nebo 
alespoň inspirátor?
Velmi jsme obdivovala imunologa Miroslava Holuba, který vnesl do 
české poezie svět vědy a medicíny. A to jsem netušila, že je nejpře-
kládanějším českým básníkem. Mně se od něj ale ohromně líbila 
i reportáž z USA Anděl na kolečkách, pojatá docela jinak, než by 
čtenář očekával. A musím ještě zmínit alespoň jednoho lékaře ze 
současnosti - stomatologa dr. Nováka, o němž sice nevím, že by něco 
tvořil kromě krásných zubů, ale debaty s ním jsou vždycky inspirující. 
Nikdy bych nevěřila, že se díky tomu budu těšit do zubařského křesla. 

Jaký osud čeká v blízké budoucnosti knihy - nahradí ty kla-
sické nové technologické prostředky, nepřijdou čtenáři tak 
trochu o kouzlo doteku?
Knihy to všechno přežijí a doteky určitě také. A to říkám jako pesi-
mista, zrozený ve Štíru na Dušičky.

Kterého z hrdinů svých knih máš nejraději? 
I když jsem o hercích napsala hodně knih, nejradši mám policej-
ního radu Josefa Vaňáska, kterého český národ zná jako Vacátka 
ze seriálu Hříšní lidé města pražského. To se ti přihodí jednou, 
nanejvýš dvakrát za život, že potkáš hrdinu, i když už jen prostřed-
nictvím jeho potomků, pamětníků a spisů, a přiroste ti k srdci a ty 
si řekneš, že jeho odkaz musíš připomínat. 

Životy a osudy těch, které jsi dobře poznala při psaní, jsou větši-
nou uzavřeny. Vracíš se k nim někdy v duchu, povídáš si s nimi?
Já si povídám i s domy, o nichž jsem psala. Každé místo, které 
mám spojené s osobním setkáním, je pro mě nezapomenutelné. 
Kdykoli půjdu kolem domu v Nerudovce, kde jsem navštívila 
Janu Brejchovou, vzpomenu si na ni. Povídám si i s Vyšehradským 
nádražím, které asi brzy spadne, nebo s Železničním mostem. To 
jsou takové ikony mého dětství.

Mohly by se nemocnice lépe starat o knihovničky, zvát třeba 
autory, přiblížit novinky a zajímavé publikace lidem, kteří 
mají nečekaně čas více číst?
To by bylo určitě moc pěkné, ale zdá se mi, že v nemocnicích řeší 
příliš jiných problémů a o tuhle „nadstavbu“ se zřejmě nemá kdo 
starat. Domovy seniorů ale autory na besedy zvou. Já třeba každý 
rok ráda jezdím na Mikuláše do takového domova v Rudné a je to 
pro mě ohromně osvěžující. Mnohé klienty už dobře znám, a přes-
to mě vždycky překvapí svými reakcemi. Třeba vloni mi tam jedna 
paní vyprávěla neznámé historky o herci Janu Pivcovi. 

Co je tvé zatím poslední dílo, proč by si je měli lidé přečíst?
Nedávno mi vyšla knížka Retro příběhy, kde se prolínají moje osobní 
vzpomínky s příběhy lidí a věcí, které jsem potkala a které mě zaujaly. 
Začínám školou na Hrádku, pokračuju na tajemný Albertov, na vy-
šehradské šance a k emauzskému klášteru, ale nejde o průvodce 
Prahou. Posbírala jsem své retro texty z posledních let a vydala se za 
vůní řeky, šminek i špekáčků. Každý by si tam mohl najít něco.

Text: Jan Hovorka, foto archív Blanky Kovaříkové
Vše o autorce na www.bkovarikova.cz

Blanka
Kovaříková: 
Neduhy 
slavných? 
Spíš strach 
ze stárnutí 
a osamělosti.
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Lze z dosud známých zkušeností už nyní formulovat nějaké zá-
věry, jak karanténní opatření postihla pacienty v paliativní péči?
V ČR zatím nemáme systematicky sesbíraná žádná data o dopadu 
pandemie na péči o umírající. Máme řadu podařených kazuistik 
i případy, které tak dobře nedopadly, například kvůli omezení 
návštěv a nedostatku personálu ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních. Hodně se mluvilo o provozu nemocnic a domovů pro 
seniory, my jsme vnímali jako velmi intenzivní dopad na segment 
domácí hospicové péče, kdy bylo nutné hledat nové způsoby pod-
pory rodin, které pečovaly o umírající blízké v domácím prostředí. 
Dovolím si tvrdit, že mnoho zařízení se s celou situací vypořádalo 
dobře a paliativní péče také jako obor vyšla z této zkušenosti se ctí. 
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP publikovala soubor 
praktických klinických doporučení, které byly během pandemie 
hojně stahovány a využívány kolegy i mimo paliativní týmy. Mobilní 
hospice měly k dispozici robustní metodický pokyn odborné spo-
lečnosti a Fóra mobilních hospiců. Naše Centrum publikovalo do-
poručení pro komunikaci závažných zpráv a také pro využití online 
aplikací pro komunikaci na dálku. Přes všechny komplikace bylo 
krásné vidět nasazení lidí, kteří se snažili i za ztížených podmínek 
dělat pro pacienty maximum. 

Budeme díky mezinárodnímu výzkumu na další vlnu lépe 
připraveni i v této oblasti?
V ČR se podařilo pandemii čelit velmi úspěšně, pokud se díváme 
na počty nakažených. Opatření byla nicméně poměrně přísná 
a v našem výzkumu se snažíme zmapovat to, jak pandemie ovliv-
nila péči i o pacienty, kteří novým koronavirem nakaženi nebyli. 
Pokud by navíc z nějakého důvodu druhá nebo další vlna prolo-
mila naše opatření, zkušenosti ze zahraničí budou velmi cenným 
zdrojem informací. 

Pandemie zasáhla všechny oblasti našich živo-
tů. Někdy zaznamenáváme nečekané následky, 
jindy náhle zjevené souvislosti, s překvapením 
ztracené samozřejmosti. to platí například na 
oblast paliativní péče. Karanténa znemožnila 
setkání blízkých před smrtí i rozloučení s umí-
rajícími. Je nutné podobným situacím předchá-
zet. Vznikl proto mezinárodní projekt, jehož se 
účastní i Centrum paliativní péče, které vede 
vede PhDr. Martin loučka:

Co považujete za největší problém v těchto situacích, myslím 
aktuálně, v českém zdravotnictví?
Pokud ponechám stranou hodně diskutovanou dostupnost 
ochranných pomůcek, pandemie dle mého soudu zvýraznila to 
dobré i špatné, co o našem zdravotnictví víme. Někdy kritizo-
vaná přebujelost nemocniční sítě poskytovala nadstandardní 
počet intenzivních lůžek, jejichž kapacitu jsme zdaleka nevyužili. 
Nedostatek personálu byl během těchto měsíců kompenzován 
obrovskou vlnou podpory a obdivu vůči zdravotníkům, což lze 
zejména zdravotním sestrám jen přát. Flexibilita a profesionalita 
záchranné služby odpovídala jejich kvalitě, na kterou jsme v ČR 
možná málo hrdí dlouhodobě. Samozřejmě se objevovaly i varují-
cí signály - co s dostupností zdravotní péče v sociálních službách, 
chybějící komunikační dovednosti ještě vystupňované stresem 
kolem nouzového stavu, chybějící podpora frontových pracov-
níků, zejména praktických lékařů. Dnes nám zůstává otázka, co 
s těmito zkušenostmi uděláme. Od mnoha kolegů jsem slyšel, že 
během pandemie se najednou mnoho věcí v jejich nemocnicích 
vyřešilo během pár dnů, i když se o tom předtím jednalo dlouhé 
měsíce. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo zachovat snahu 
o co nejvyšší efektivitu i v období mimo pandemii.  

Máte osobní zkušenost s případy omezení paliativní péče?
Nejvíce ve mne zůstává zkušenost s personálem hospiců. Díky 
podpoře našich dárců jsme mohli do několika zařízení dodat 
tablety pro komunikaci s blízkými během omezení návštěv. 
V hospicích je podpora rodiny a přítomnosti blízkých jednou 
z fundamentálních priorit v péči. Někteří kolegové byli proto 
opravdu velmi zasaženi tím, že museli přítomnost blízkých ome-
zit nebo na krátkou dobu dokonce zcela zakázat. Mluvil jsem 
telefonicky s ředitelkou jednoho hospice, která byla z této situa-
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E Martin loučka: 
Paliativní péče? 
Výzkum odhalí 
dopad pandemie 
na péči o umírající

ce opravdu nešťastná a pohnutá. Zůstává mi z tohoto rozhovoru 
silný pocit respektu a vděčnosti za to, že máme v Česku takové 
lidi, kteří opravdu v péči hledí primárně na kvalitu a zájem svých 
pacientů. 

Spolupracuje vaše Centrum paliativní péče se zahraničními 
partnery, a například i WHO?
Se zahraničními partnery pracujeme zejména na výzkumných 
projektech a také několikrát ročně zveme zahraniční odborníky 
z různých oblastí paliativní péče, aby s tuzemskou odbornou 
veřejností sdíleli své zkušenosti. Díky podpoře Nadačního fondu 
Avast měla v posledních letech řada českých paliatrů možnost vy-
cestovat na zahraniční stáže a dovolím si tvrdit, že ta zkušenost je 
zcela zásadní, jak pro jednotlivce, tak pro rozvoj celého oboru. Od 
kolegů ze zahraničí navíc slyšíme, že ve velmi zasažených zemích 
jako Itálie nebo USA pandemie pomohla paliativní péči získat 
větší kredit v očích jiných odborností - paliativní týmy významně 
pomohly s komunikací v obtížných situacích, rozhodováním o alo-
kaci zdrojů a také podpoře personálu.

Jak budete výsledky studie převádět do praxe? Máte podpo-
ru Ministerstva zdravotnictví, nebo dalších státních institucí?
Výsledky studie budeme publikovat a prezentovat jak akade-
mickou cestou v odborných časopisech a na konferencích, tak 
i formou přímé komunikace s poskytovateli zdravotních a sociál-
ních služeb. Naše Centrum intenzivně vzdělává pracovníky v obou 
sférách, již 5 let pořádáme pravidelné webináře, realizujeme kurzy 
po celé republice a pomáháme nemocnicím a domovům pro 
seniory nastavovat paliativní péči v rámci jejich služeb. Zkušenost 
s pandemií bude odteď nutně součástí dalšího vzdělávání.
  Text: Jan Hovorka

VyPlŇtE DOtAzNíK!

Během pandemie nemoci covid-19 zůstali stranou zájmu pacienti, kteří tímto one-
mocněním netrpěli. lidé umírali v nemocnicích či domovech pro seniory, aniž by měli 
možnost se osobně rozloučit se svými blízkými. Mnoha vážně nemocným pacientům 
nemohly být provedeny plánované zákroky. Centrum paliativní péče ve spolupráci 
se zahraničními univerzitami proto realizuje jedinečný výzkum, jehož cílem je zma-
povat dopad pandemie na péči o umírající, a to jak z pohledu zdravotníků, sociálních 
pracovníků, dobrovolníků, tak i z pohledu pozůstalých. Cílem projektu je zmapovat 
zkušenosti s péčí v závěru života a srovnat výsledky s dalšími evropskými zeměmi, 
a připravit se tak na další možné pandemie. K účasti ve výzkumu stačí vyplnit dotaz-
níky na webu Centra paliativní péče, vítány jsou především osobní zkušenosti pozůs-
talých, ale i zkušenosti personálu nemocnic a pobytových sociálních zařízení. Dotaz-
ník se týká pacientů, kteří během pandemie zemřeli, bez ohledu na příčinu nemoci.
Dotazníky jsou k nalezení zde:  //paliativnicentrum.cz/aktuality/dotazniky-k-peci-v-
-zaveru-zivota-behem-pandemie
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Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek 
k tomuto tématu říká: „Chceme ukázat, že soukromá parti-
cipace na financování zdravotní péče je možná a potřebná, 
že není asociální, ale že ve skutečnosti otevírá daleko širšímu 
počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez 
zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o 
budoucnost.“  Jan Matoušek nám odpověděl i na další otázky 
o dlouhodobé péči ve stáří: 

Proč je řešení dlouhodobé péče ve stáří pro pojišťovny nyní 
tématem? 
Primární úkol pojišťoven je rozumět rizikům, včetně těch dlouho-
dobých v horizontu dekád. A vzhledem k demografickým změ-
nám a zvyšujícímu se počtu osob, které budou nesoběstačné ve 
stáří, si pojišťovny uvědomují, že se musí stát součástí řešení toho-
to problému, ideálně tak, aby státní politiku v této oblasti vhodně 

Stát nebude sám 
zvládat financování 
péče ve stáří. 
Co s tím?

Očekává se, že vlivem stárnutí populace se 
v následujících čtyřiceti letech ztrojnásobí po-
čet osob, které se dostanou do situace nesobě-
stačnosti a vznikne jim tak nárok na příspěvek 
na péči. z dnešních přibližně 360 000 osob se 
dostaneme kolem roku 2060 na 1,1 milionu 
lidí pobírajících příspěvek na péči. Státu však 
z  hlediska financování dlouhodobé péče do-
chází dech. Navíc už dnes nejsou dostateč-
né kapacity na péči, ať už terénní či pobyto-
vou.   Nedostatek kapacit i financí se bude 
dále prohlubovat a bude potřeba do systému 
dostat nové zdroje. za dané situace přichází 
Česká asociace pojišťoven s iniciativou, jejímž 
cílem je vyvolat na téma dlouhodobé péče ve-
řejnou debatu, která vyústí v konkrétní návr-
hy opatření. Například zda by součástí řešení 
mohlo být pojištění dlouhodobé péče. 

doplňovaly.  Stát má hlavní slovo v organizaci tohoto systému. 
Pojišťovny nechtějí a nebudou nijak konkurovat státnímu systé-
mu organizace péče. Naopak, chceme napomoci přinést do sys-
tému další zdroje a rozšířit stávající nedostatečné možnosti. Péče 
o nesoběstačné členy rodiny nebo blízké osoby je velmi známé 
téma pro každého z nás. Průzkumy veřejného mínění nám přitom 
ukázaly, že soukromé pojištění dlouhodobé péče by považovalo 
za dobrý nápad až 60 % respondentů. To je suverénně nejvíc ze 
všech typů možných zdravotních či sociálních připojištění.

Jak nyní typicky vypadá péče o nesoběstačného člena rodiny? 
Každý z nás zažil ve své rodině nebo blízkém okolí situaci, kdy 
bylo potřeba se rychle postarat o člověka, který onemocněl a 
nedokázal už se o sebe postarat sám. Jsou to psychicky i emočně 
náročné příběhy, které se nás osobně dotýkají. Chceme svým 
blízkým zajistit co nejdůstojnější a nejlepší péči, zároveň sami 
potřebujeme vydělávat peníze a živit sebe a rodinu. Podle našich 
odhadů se přitom dnes nedostává na 20-40 % žadatelů o místa 
v pečovatelských domech. V této situaci nepřekvapí, že významná 
část dlouhodobé péče probíhá v nepřetržitém režimu v domácím 
prostředí a je plně tažena nejbližšími rodinnými příslušníky. Tento 
způsob péče je hodnocen odborníky velmi pozitivně a je také 
často vítanou alternativou samotnými seniory, nicméně pečující 
osoby nutně potřebují podporu terénních zdravotních i sociál-
ních pracovníků. Těch je však také nedostatek a pečující osoby si 
mnohdy nemohou vydechnout. To je samozřejmě mimořádně 
psychicky a fyzicky náročné, nemluvě o často výrazné ztrátě pří-
jmu v domácnosti, pokud je dlouhodobá péče poskytována na 
úkor výdělečné činnosti pečující osoby. 

Jak tedy mohou pojišťovny s tímto problémem pomoci?
V oblasti dlouhodobé péče v ČR čelíme významnému sociálnímu 
i zdravotnímu ekonomickému problému, jehož intenzita bude vý-
razně narůstat. Není v silách veřejných rozpočtů plný rozsah 
těchto tlaků adekvátně zvládnout. Je nezbytně nutné do systému 
dlouhodobé péče co nejrychleji zapojit i soukromé finanční zdro-
je. Dopad stárnutí populace na poptávku po dlouhodobé péči je 
natolik výrazný, že potřebujeme rozvíjet ve vzájemné symbióze 
jak veřejnou, tak i soukromou vrstvu služeb, řešení a jejich finan-
cování. Jako sektor komerčních pojišťoven jsme přesvědčeni, že 
můžeme v řešení tohoto problému významně pomoci. Je třeba 
zdůraznit, že cílem této iniciativy není privatizace veřejného pro-
storu v systému dlouhodobé péče – nechceme nijak ujídat z kolá-
če veřejných peněz, naopak k němu můžeme významně přispět. 

Co konkrétně by pojišťovny nabízejí?
Dobrovolné soukromé pojištění dlouhodobé péče, nebo chcete-li 
pojištění pro případ nesoběstačnosti, by vedle výplaty měsíč-
ních dávek v případě nesoběstačnosti nabídlo klientům a jejich 
blízkým komplexní poradenství a administrativní podporu v mo-
mentě, kdy je často potřeba úplně překopat dosavadní životní 
rutinu a velmi rychle zabezpečit péči o blízkého. Právě kombinace 
finanční podpory a specializované asistence může významně 
ulevit blízkým osobám a pomoci jim zdárně projít náročným ob-
dobím péče o „svého“ seniora, případně jiného člena rodiny. Aby 
mohlo takové pojištění fungovat, potřebujeme otevřít širokou 
diskusi o tématu dlouhodobé péče tak, aby všichni hráči porozu-
měli stávajícím problémům a námi nabízenému řešení. Proto nyní 
oslovujeme ministerstva, politiky, obecní i krajské reprezentace a 
odborníky ve zdravotnictví a sociálních službách.  Osobně tomuto 
řešení věřím a byl bych opravdu rád, kdyby se nám ho podařilo 
dotáhnout do zdárného konce.  
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Studujete na 1. lékařské fakultě, prozradíte jak probíhá výuka 
a praxe?
U nás to funguje tak, že první tři roky jsou zaměřené především 
na teorii, takže do nemocnic se příliš nedostaneme. Ve třeťáku už 
je interní propedeutika a chirurgická propedeutika. Na té interní 
propedeutice jsme chodili každý den na oddělení s  lékařem, 
on s námi chodil k pacientům a ukazoval jak pacienta vyšetřit, 
jak udělat anamnézu, poslechnout,  poklepat… Říkal nám jejich 
onemocnění, diagnózy a tak, takže to bylo super. To byl můj první 
kontakt s pacientem v rámci školy. A od 4. ročníku máme výuku ve 
formě bloků, což znamená, že týden dva a nebo tři se věnujeme 
jednomu oboru a chodíme na to oddělení na  přednášky. Pokud 
máme zájem, tak můžeme jít na oddělení, na ambulance nebo 
i na sál.

Máte nějaké zkušenosti z praxí v nemocnicích, o které byste 
se s námi chtěla podělit?
Já jsem se do nemocnice, ve spojitosti se školou, poprvé dostala po 
2. ročníku v létě, kde jsem měla ošetřovatelskou praxi v malém městě 
na oddělení ARO. A to bylo moc fajn, protože sestřičky na mě byly 
moc milé a nechali mě si hodně věcí vyzkoušet. A co jsem hodně oce-
nila bylo to, že jsem mohla dostatek času strávit s pacienty a přímo 
s nimi komunikovat. Na to v ošetřovatelské praxi většinou není čas, 
protože sestřičky mají hrozně moc práce. Vyhovovalo mi, že jsem tam 
mohla být jako člověk, který na pacienty má více času. Takže jsem 
tam krmila pacienty, sprchovala je, dávala jim společně se sestřičkou 
či lékařem léky a mohla si s nimi více povídat.

Vaše zkušenosti z Malého města jsou tedy hlavně kladné. 
Máte i jiné zážitky z praxí ?
Tohle léto jsem měla praxi v nemocnici v Táboře. Musím říct, 
že já jsem celkově měla velké štěstí s výběrem nemocnic, byla 
jsem především spokojená s personálem v nemocnicích. Protože  
sestřičky na té ošetřovatelské praxi na ARO, nebo teď lékaři na chi-
rurgii, na mě byli moc hodní, věnovali se mi a vysvětlovali mi věci, 
ochotně odpovídali na otázky. Takže já jsem byla moc spokojená, 
v porovnání s některými mými přáteli, kteří dělali při praxi práce, 
které na ně zbyly, protože je sestřičky nechtěly dělat, a co se týká 
ošetřovatelství se nenaučili nic, takže byli celkem nespokojení.

Věděla jste dlouho, že budete chtít studovat medicínu? Byl to 
pro vás například takový ten dětský sen?
Já jsem vlastně až do maturity tvrdila, že jediné, co rozhodně 
nechci studovat je medicína. Nejspíš bych už raději neměla říkat 
slovo nikdy…Protože skoro vždycky, když něco podobného řeknu, 
tak se mi stane, že se k tomu dostanu, a nějakým způsobem mne 
to začne bavit. Takže bych nikdy asi neměla říkat nikdy. Já jsem si 
v  únoru před maturitou, když se podávaly přihlášky, řekla, že mě 
baví biologie, baví mě člověk, a hlavně  dělat práci zaměřenou na 
pomoc lidem. V té době jsem již dělala dobrovolníka v různých 
organizacích a prostě mi najednou přišlo, že se k tomu medicína 
hodí. Že by to nakonec mohla být správná volba.

Jak vidíte svojí budoucí kariéru jako doktorka a v jakém obo-
ru byste se chtěla uchytit?
Tak to je pro mě těžká otázka. Já ještě přesně nevím, jaký obor si 
vyberu a spíše zatím vím, jaké obory si určitě nevyberu. Ale od 
nadcházejících dvou let na škole si toho hodně slibuji, protože 
se dostanu na nová oddělení a doufám, že se dozvím nové věci. 
V šestém ročníku mne čeká praxe z interny a z gynekologie, na což 

Tereza 
Gregorová: 
,,Až do maturity 
jsem tvrdila, 
že jediné co 
rozhodně nechci 
studovat, 
je medicína.‘‘
Nedostatek lékařů je nejen téma, ale hlavně 
fakt. zaplní noví absolventi prázdná místa na 
malých městech i ve velkých nemocnicích? Jak 
probíhá studium medicíny, jak ke studentům 
na praxích přistupují lékaři a  jaké má student 
vyhlídky do budoucnosti? Na tato témata nám 
poskytla rozhovor tereza Gregorová, student-
ka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
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jsem velmi zvědavá a doufám, že mne to obohatí. Já mám obecně 
pocit, že my medici máme hodně možností, co po dokončení stu-
dia dělat a ve spoustě odvětvích, které se přímo netýkají medicíny 
by byl o nás mediky zájem, ale bohužel o tom, jaké jsou možnosti 

mimo zaměstnání v nemocnicích, studenti informovaní příliš ne-
jsou a spíše si všechny informace v tomto ohledu musí vyhledávat 
samy. Což si myslím, že je pro spoustu lidí kámen úrazu.
 Text: Johanka Sára Černa
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Srdan Matić, 
ředitel české 
kanceláře WHO: 
COVID-19? Buďte 
zodpovědní a rozumní

testy, přehledy, roušky, ale i demonstra-
ce, strach a  konflikty. Nezvyklá, místy 
kritická situace zasáhla celý svět. V po-
sledních dnes loňského roku potvr-
dila Světová zdravotnická organizace 
(WHO) po konzultaci s  čínskými lékaři 
i dalšími experty, že jde o pandemii.  Ja-
kou roli má tato organizace v globálním 
měřítku? Odpovídá Srdan Matić, ředitel 
české kanceláře WHO:

Lze porovnat pandemii COVID-19 s podobnými epidemiemi, 
třeba jen za posledních sto let?
Pandemie Covid-19 není první pandemií respiračního onemocně-
ní od počátku 20. století. Tou poslední byla chřipková pandemie 
H1N1 v roce 2009. Tehdy došlo k téměř 300 000 odhadovaným 
úmrtím ve všech koutech světa, ale nakonec se ukázalo, že to 
nebude závažnější než sezónní chřipka. V minulém století pro-
běhlo několik chřipkových pandemií.  Nejznámější byla v letech 
1918-1920 nazvaná jako „španělská chřipka“, přestože pocházela 
ze Spojených států.

WHO je někdy kritizována za to, že nevydává zásadní pokyny, 
že mění hodnocení a podobně. Můžete stručně rekapitulovat 
postup z prvních nálezů?
Dnes máme Early Warning, systém včasného varování a sdílení 
informací v rámci Mezinárodních zdravotních předpisů (2005) 
(IHR). Toto je právně závazná mezinárodní úmluva. Její strany 
musí získané informace, které jsou k dispozici všem, a týkají se 
událostí, které by se mohly odehrát v oblasti veřejného zdraví me-
zinárodního významu, sdílet. Čína sdílela informace o novém viru 
ve Wuchanu dne 31. prosince 2019. V prvních dnech roku 2020 
upgradovala WHO tuto událost na nejvyšší provozní úroveň a do 
17. ledna vydala prozatímní pokyny týkající se definic případů, 
epidemiologického dozoru, prevence. kontroly infekce a klinické 
léčby potvrzených pacientů se symptomy. A konečně 30. ledna, 
po týdnu projednávání, poradní výbor odborníků v rámci IHR 
doporučil generálnímu řediteli WHO, aby ohnisko Covid-19 kla-
sifikoval jako naléhavou událost mezinárodního zájmu v oblasti 
veřejného zdraví. Od té doby vydala WHO více než 100 hlavních 
pokynů a technických rad ohledně všech možných aspektů 
vypuknutí Covid-19, a reakcí na něj na základě vědeckých důkazů. 
Některé pokyny byly revidovány a aktualizovány na základě nově 
se objevujících důkazů.

Zdraví se týká celého lidstva. Brání se WHO proti politizaci 
a účelové kritice?
Politizace pandemie není dobrá pro efektivní reakci založenou na 
důkazech a nepomáhá při vývoji a provádění účinných kontrol-
ních opatření. Mandátem WHO je poskytovat členským státům 
návody a rady, založené na důkazech. My to děláme průběžně, 
když kontrolujeme všechny dostupné vědecké důkazy a konzul-
tujeme s širokými skupinami vědců ze všech koutů světa. Někdo 
označuje WHO za „konzervativní“, ale my se držíme vědy a dů-
kazů. Během této pandemie  tak postupujeme stále, neboť jsme 
čelili novému viru a nové nemoci. Naše znalosti a důkazy jsme 
získávali a shromažďovali od nuly. Během pandemie však WHO 
vždy poskytovala spolehlivé rady. Dovolte mi znovu zopakovat, že 
to je hlavní úkol WHO, ale je na jednotlivých zemích, aby přizpů-
sobily svou politiku a přístup vlastní, místní situaci a kontextu. To 
zahrnuje faktory, jako jsou stávající kapacity, intenzita přenosu, 

přijatelnost pokynů a opatření pro obyvatelstvo, a možnost vynu-
cení zdravotních pokynů.

Má WHO taktiku pro nadcházející období možné druhé vlny 
nebo podzimního zhoršení epidemické situace?
I nadále doporučujeme zemím, aby testovaly, sledovaly a izolo-
valy – to je základ reakce na pandemii. Cílem je přerušit řetězce 
přenosu. Epidemiologické služby vědí, jak na to, dělají to roky 
jako kontrolu různých infekčních nemocí. Doporučujeme také, 
aby lidé dělali, co mohou, aby snížili vlastní riziko nakažení – sem 
patří hygiena rukou, hygiena dýchání, fyzická distance, vyhýbání 
se přeplněným nebo špatně větraným místům a nošení masek, 
pokud není dostatečná vzdálenost možná nebo to typ práce 
nedovoluje (při výkonu zdravotní péče, a podobně). Je nutný také 
respekt k doporučení orgánů veřejného zdraví.

Monitoruje WHO přípravu vakcín, může doporučit nebo zaru-
čit produkt v blízké budoucnosti?
Toto je jedna z důležitých globálních oblastí naší práce - podpora 
vývoje bezpečných a účinných vakcín. V této oblasti usilujeme 
o spolupráci. Několik kandidátů na vakcíny je v pokročilých fázích 
testování. Pokud bude tento proces úspěšný, může zavedení bez-
pečné a účinné vakcíny ve velkém měřítku globálně a významně 
přispět k ukončení pandemie.
WHO vytvořila velmi brzy platformu pro globální spolupráci, kde 
vědci diskutují o přístupech k vývoji vakcín a sdílejí své zkuše-
nosti. Zařízení COVAX, které bylo zahájeno letos v létě, si klade 
za cíl zajistit efektivní investice do výzkumu a vývoje vakcín. Také 
podporujeme zajištění dostupnosti bezpečné a účinné vakcíny, 
pokud už bude k dispozici.

Máte vy osobně obavy z COVID-19?
Covid-19 je závažné onemocnění s potenciálně dlouhodobějšími 
zdravotními následky pro část infikovaných lidí. Někteří z nich 
také umírají. Osobně jsem opatrný a dělám, co mohu, abych snížil 
své vlastní riziko a riziko lidí kolem mě. Individuální opatření, 
která často fungují, je čištění rukou, etiketa dýchání, dodržování 
bezpečného odstupu od ostatních lidí a - pokud to není možné 
a v souladu s doporučeními orgánů veřejného zdraví - nošení 
masky a vyhýbání se přeplněným uzavřeným prostorům.

Co byste doporučil občanům České republiky - masky, izolaci, 
klid …?
Doporučil bych, aby nepodceňovali dopad Covid-19 na zdraví 
jednotlivců, a také na ekonomiku a společnost. K přerušení řetězů 
přenosu a udržení probíhající pandemie na nejnižších možných 
úrovních je nutné společné úsilí občanů a systému veřejné zdra-
votní péče. Buďte zodpovědní a rozumní.

Text: Jan Hovorka
Foto: who.int



Na počátku roku vypukla pandemie, a iniciativu v první etapě 
přebraly kraje. Pomohla Asociace krajů ČR koordinaci záso-
bování ochrannými prostředky?
Určitě ano, každý kraj měl OOP na několik týdnů a veškerá jednání 
s Vládou ČR jsme vedli koordinovaně přes Asociaci.

Nevznikl tak precedens - kraje si budou postupy proti pande-
mii kontrolovat a řídit samy?
Myslím, že ne. Kraje ze zákona zodpovídají za zdravotnictví, zvlášť 
když nemocnice provozují. Šlo o to, že v té době nevěděl vlastně 
nikdo v tomto státě a ni v Evropě, jaký postup je nejlepší a hlavně 
kde získat OOP.

Máte přehled, zda jsou nemocnice připraveny i na kritickou 
situaci, druhou vlnu?
Ano, mám, ve většině krajů jsou vytvořeny dle pandemických 
plánů dostatečné rezervy pro pacienty pokud bude vlna epidemie 
větší, v první vlně jsme ve Zlínském kraji uvolnili 900 lůžek, a ob-
sazeno jich bylo 9. I když ted je situace horší, máme stále velké 
kapacity.

Vyhovuje vám komunikace s Ministerstvem zdravotnictví, 
konzultujete a koordinujete kroky s Českou lékařskou komo-
rou a dalšími organizacemi?
Komunikujeme s vládou a jednotlivými ministerstvy pomocí 
videokonferencí, partnerem pro nás by neměly být např. ČLK, 
a podobně, to je záležitost Vlády a Ministerstva zdravotnictví. My 
potřebujeme jasné odpovědi na naše otázky a pokud jde o různá 
nařízení, pak chceme, aby byla jasná a realizovatelná.

Fungují krajské hygienická stanice podle vašich před-
stav?  Ano, ale nejsou dobře vybaveny technicky, tedy nemají 
například videokonferenční zařízení, což dneska nutně potřebují 
právě s ohledem na možnost rozšiřování nákazy, a evidentně po-
třebují více spolupracovníků na call centra. Další věcí, která nám 
chybí, je větší technická vybavenost laboratoří, protože při tolika 
odběrech je samozřejmě ta ruční práce bez strojů velmi náročná. 

Co českému zdravotnictví nejvíc chybí?
Jednoznačně chybí nový způsob oceňování výkonů v nemocni-
cích. To chybí nejvíc, protože současný způsob je nespravedlivý – 
některým dává hodně, některým dává málo, a to za stejnou práci. 
Způsob oceňování v českém zdravotnictví má být takový, aby se 

Hejtman 
Jiří Čunek: 
Zlínský kraj má 
vytvořené rezervy 
pro pacienty

Krajské volby změní možná posty a jejich drži-
tele, pandemickou situaci ale moc neovlivní. 
zkušenosti z jara lze jistě vyhodnotit, plošně 
bude použitelná jen část zkušeností. Jak jsou 
kraje připraveny na možné kritické situace, 
jak vnímají spolupráci s  centrálními organi-
zacemi státu, co jim chybí - odpovědi na tyto 
a další otázky nás zajímají. V seriálu rozhovo-
rů s  hejtmany jednotlivých krajů na otázky 
HOSPItAlin odpovídá Jiří Čunek:
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z veřejného zdravotního pojištění a z výkonů, 
které nemocnice dělá, daly pokrýt všechny 
náklady včetně investičních. A pak také chybí 
odvaha pro výstavbu nových nemocnic, pro-
tože pouze nové nemocnice mohou přinést 
novou úroveň zdravotnictví.

Text: Jan Hovorka
Foto: kr-zlinsky.cz
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